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Resumo

O presente trabalho, intitulado Governança Ambiental dos Resíduos
Sólidos: Um olhar crítico sob o prisma do direito privado, teve como problema de
pesquisa a adequação da utilização de instrumento de natureza contratual, o
acordo setorial de logística reversa, para estruturação de arranjo institucional de
gorvernança ambiental de resíduos sólidos. Para isso, analisou-se incialmente o
modelo de governança ambiental estabelecido pela própria Constituição Federal e
pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. Na sequência, utilizando a Teoria dos
Grupos de Interesse, analiam-se os atores sociais interessados na governança
ambiental dos resíduos sólidos. Posteriormente, examinaram-se os institutos da
Política Nacional de Resíduos Sólidos que fundamentam a adoção do modelo de
acordos setoriais, com destaque para a responsabilidade compartilhada. Munidos
deste ferramental teórico, fez-se o estudo dos acordos setoriais à luz do direito
privado. Por fim, foi elaborado estudo de caso do setor de embalagens em geral a
partir das discussões travadas ao longo da dissertação.

Palavras-chave: governança ambiental; responsabilidade compartilha; acordo
setorial; contrato.

Abstract

The present study, entitled Environmental Governance of Solid Waste: A
critical look at the prism of private law, had as a research problem the adequacy of
the use of a contractual instrument, the reverse logistics sector agreement, for the
structuring of institutional arrangements of the environmental governance of solid
waste. For this, the model of environmental governance established by the Federal
Constitution itself and by the National Solid Waste Policy was analyzed. Then, using
the Theory of Interest Groups, we analyze the social actors interested in the
environmental governance of solid waste. Subsequently, the institutes of the
National Policy on Solid Waste, which supported the adoption of the model of
sectoral agreements, with a focus on shared liability, were examined. Armed with
this theoretical tool, we focus on the study of sectoral agreements in the light of
private law. Finally, a case study of the packaging sector was elaborated in general,
based on the discussions held during the dissertation.

Key-words: environmental governance; shared liability; sectoral agreement;
agreement.
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INTRODUÇÃO
“Naquele dia, no meio do jantar, eu contei que tentara pegar na
bunda do vento — mas o rabo do vento escorregava muito e eu não
consegui pegar. Eu teria sete anos. A mãe fez um sorriso carinhoso
para mim e não disse nada. Meus irmãos deram gaitadas me
gozando. O pai ficou preocupado e disse que eu tivera um vareio
da imaginação. Mas que esses vareios acabariam com os estudos.
E me mandou estudar em livros. Eu vim. E logo li alguns tomos
havidos na biblioteca do Colégio. E dei de estudar pra frente.
Aprendi a teoria das idéias e da razão pura. Especulei filósofos e
até cheguei aos eruditos. Aos homens de grande saber. Achei que
os eruditos nas suas altas abstrações se esqueciam das coisas
simples da terra. Foi aí que encontrei Einstein (ele mesmo — o
Alberto Einstein). Que me ensinou esta frase: A imaginação é mais
importante do que o saber. Fiquei alcandorado! E fiz uma
brincadeira. Botei um pouco de inocência na erudição. Deu certo.
Meu olho começou a ver de novo as pobres coisas do chão mijadas
de orvalho. E vi as borboletas. E meditei sobre as borboletas. Vi
que elas dominam o mais leve sem precisar de ter motor nenhum
no corpo. (Essa engenharia de Deus!) E vi que elas podem pousar
nas flores e nas pedras sem magoar as próprias asas. E vi que o
homem não tem soberania nem pra ser um bentevi.”
(Manoel de Barros)

Refletindo sobre como apresentar essa dissertação ao leitor, nota-se que é
sobre o lixo (em verdade resíduos sólidos, mas por hora falemos em lixo) que foram
dedicados esses três últimos anos de estudo. Decidi estudar aquilo que se
descarta, o que não serve, o que se desfaz (com os requintes acadêmicos e as
exigências de uma pesquisa de mestrado, é claro). O interesse, agora compreendese, surge das contradições inerentes ao processo de intervenção humana na
natureza que resulta nisto que denominamos lixo. Esta que talvez consista na
máxima intervenção, na medida em que nos apropriamos de recursos naturais e os
transformamos em uma outra espécie, em verdadeiros recursos humanos.
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O desafio dessa interação, sem idealizar um mundo bucólico de
preservação absoluta, é, portanto, reconhecer o valor destes recursos humanos
para a própria natureza e para a sociedade. A ressignificação do lixo em resíduos
sólidos é justamente esta compreensão do valor socioambiental destes recursos.
Trata-se de olhar para o ciclo de vida dos recursos, que extraídos enquanto naturais
do meio ambiente, são manipulados e transformados em bens de interesse para
atividades humanas. Reconhecer o valor dos resíduos sólidos é compreender que
depois do uso programado destes recursos eles não deixam de ser recursos com
valor ambiental e social, devendo, portanto, ser tutelados enquanto tal. Desse
modo, tal como se discute a governança de recursos ambientais, como a água, as
áreas verdes, o ar, etc., há que se discutir a governança também dos resíduos
sólidos, estes bens híbridos da interação humana na natureza.
Não por outro motivo, a governança ambiental dos resíduos sólidos tem
ocupado papel significativo na agenda da política ambiental brasileira. Tanto o setor
público, quanto o setor privado têm investido tempo e recursos consideráveis nessa
temática na última década. Ao que tudo indica, os modelos e experiências
estabelecidos para a gestão de resíduos pautarão as diretrizes de governança
ambiental no país. Desse modo, é importante que a construção desses modelos
seja acompanhada e estudada profundamente.
A PNRS levou 20 anos para ser aprovada no Congresso Nacional,
contando com participação expressiva dos mais variados setores da sociedade na
sua tramitação. O resultado desse processo legislativo foi uma lei que privilegia a
governança ambiental participativa e legitimadora dos atores interessados.
Nesse contexto, a pesquisa a ser desenvolvida trabalhará com a seguinte
hipótese: nos acordos setoriais de logística reversa para gestão dos resíduos
sólidos o arranjo institucional que vem sendo estabelecido em âmbito nacional é
adequado à governança ambiental dos resíduos sólidos, pois assegura seus
elementos configuracionais: a participação e a legitimidade das decisões.
Desse modo, o presente de pesquisa toma como premissas dois pontos:
que a governança ambiental dos resíduos sólidos estabelecida na PNRS se
enquadra em determinado modelo teórico de governança ambiental, e, que esse
modelo de governança tem como estrutura configuracional a participação paritária
e a legitimidade das suas decisões. O conceito de governança será empregado
16

com o intuito de sistematizar os fenômenos verificados globalmente de maior
interação e participação de atores não governamentais nas tomadas de decisão.
Essas transformações relacionam-se diretamente aos debates acerca da
transformação da regulação estatal e crescimento da autorregulação, que se
verifica na medida em que as novas formas de governança buscam atender aos
mesmos problemas enfrentados pelo direito ambiental, quais sejam os de buscar
uma maior efetividade dos comandos normativos e permitir uma maior participação
e democracia. Enfim, é nesse contexto teórico que buscamos inserir o exame dos
acordos setoriais enquanto instrumentos de governança ambiental dos resíduos
sólidos.
Nesse sentido, abordaremos o modelo de governança de resíduos por meio
da figura da responsabilidade compartilhada, que consiste em opção inovadora e
exclusiva do ordenamento brasileiro. Nota-se que a maioria dos países estruturou
sua regulação de resíduos a partir do instituto da responsabilidade estendida dos
produtores, o que faz com que a implementação da PNRS no Brasil não encontre
modelos comparativos que auxiliem nesse processo.
O estudo aprofundado da responsabilidade compartilhada revela-se, ainda,
passo essencial na construção da gestão de resíduos sólidos brasileira, pois muitos
dos problemas enfrentados durante a elaboração desses acordos, encontram
poucos fundamentos e subsídios teóricos de pesquisas. Na maioria das vezes cabe
aos próprios atores envolvidos no processo, a construção de bases teóricas que se
tornam casuísticas e enviesadas. Desse modo, a presente pesquisa também
poderá contribuir com o processo de implementação da PNRS e dos acordos
setoriais, especificamente, incrementando os debates teóricos acerca dos
institutos, conceitos e mecanismos dessa política.
A pesquisa empírica, cuja metodologia será a seguir descrita, trabalhará a
hipótese formulada por meio do estudo de um caso: o setor de embalagens em
geral. Acreditamos que as observações e conclusões retiradas do estudo desse
caso, que é um dos primeiros a implementar o modelo de governança da PNRS,
servirão de amparo para o aprimoramento dos demais acordos a serem firmados
tanto no âmbito nacional, quanto estadual.
Além disso, o presente trabalho se propõe à análise da “gestão” dos
resíduos sólidos à luz da teoria da governança ambiental democrática, verificando,
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portanto, se há ou não uma transição do paradigma de gestão ambiental para o de
governança ambiental. Tentaremos realizar uma verificação da compatibilidade dos
instrumentos estabelecidos na PNRS, notadamente os acordos setoriais de
logística reversa, com esse modelo de governança. Por fim, ressaltamos como
objetivo desse trabalho a análise empírica da construção de um acordo setorial, o
de embalagens em geral, examinando a atuação dos grupos de interesse.
Mas diante do exposto resta uma questão: por que realizar esta pesquisa
à luz do direito privado? Ora, um dos principais instrumentos desta governança
ambiental, e objeto do nosso estudo, são os acordos setoriais de logística reversa.
Trata-se da utilização de instrumentos de natureza contratual para negociação de
um sistema de tutela socioambiental de um determinado recurso: os resíduos
sólidos. Evidentemente, é essencial o estudo da teoria privada acerca dos
contratos, estudo este que pode nos fornecer os contornos do instituto, bem como
os impactos de sua escolha para a governança ambiental.
Dito isto, optamos por organizar a dissertação seguindo encadeamento de
capítulos que organizem os conceitos teóricos que fundamentam o presente
estudo. Começamos com apontamentos das premissas teóricas que justificam a
hipótese pesquisa, da ocorrência de uma governança democrática dos resíduos
sólidos após a publicação da PNRS, apontando o contexto democrático brasileiro
e as experiências em outros ramos do direito ambiental como pano de fundo. Na
sequência, o trabalho se direciona para uma análise mais detida do conceito de
participação e das discussões travadas sobre esta pelos teóricos das ciências
políticas e jurídicas.
O capítulo inicial da dissertação de mestrado tratará das premissas da
hipótese de pesquisa, ou seja, por que acreditamos que o estudo crítico da
governança ambiental dos resíduos sólidos seja necessário. Para tanto,
analisaremos as características essenciais dos problemas que permeiam a tutela
do meio ambiente e a crítica elaborada pela teoria. Assim, analisaremos o fato dos
problemas ambientais lidarem com riscos e incertezas, desafios éticos e
complexidades profundas.
Em um segundo momento, o capítulo abordará o contexto nacional e os
fundamentos teóricos do surgimento do fenômeno da governança democrática,
obviamente apresentando um enfoque do estudo do meio ambiente. Em seguida,
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tentaremos definir o conceito de governança democrática que será utilizado no
trabalho, para, por fim, apresentar brevemente alguns exemplos de sua aplicação
prática no ordenamento brasileiro.
Uma vez estabelecido no capítulo 1 o contexto em que surge e o próprio
conceito de governança democrática, o capítulo 2 se dedicará a um estudo mais
minucioso de seus elementos, com enfoque no exame da participação. O primeiro
desafio desse estudo foi o esclarecimento do modelo de análise adotado, qual seja,
o da participação sobre a perspectiva dos grupos de interesse. Nesse sentido,
apresentamos brevemente os próprios contornos da teoria dos grupos de interesse
formulada pelas ciências políticas. Em seguida, apresentamos a partir da teoria os
principais grupos de interesse atuantes na governança ambiental. Obviamente, foi
necessária uma simplificação da complexa rede de atores sociais para organização
destes em três grupos de análise: os grupos de interesse empresariais; os grupos
de interesse coletivo; e os grupos de interesse oficiais.
Depois de responder à questão de “quem participa”, o capítulo 2 trabalhou
com a “de como participam”. Analisamos, portanto, o funcionamento da governança
democrática sobre o enfoque da teoria (neo) institucionalista. Com isso,
objetivamos apresentar os debates contemporâneos acerca do arranjo institucional
mais adequado à construção de uma governança justa, efetiva e legítima.
Por fim, e com maior dificuldade de recorte, buscamos apresentar também
nesse capítulo os desafios enfrentados na construção de um sistema de
governança democrático. Nos valemos nesse ponto, dos teóricos da ciência política
críticos ao pluralismo em suas mais variadas vertentes, dentre as quais destacamos
principalmente a teoria da ação coletiva, a análise das faces do poder e mais uma
vez o (neo) institucionalismo.
Munidos dos conceitos teóricos estabelecidos e delimitados nos capítulos
1 e 2, o capítulo 3 tem por escopo a aplicação destes na análise da governança
ambiental dos resíduos sólidos estabelecida a partir do marco regulatório da
Política Nacional de Resíduos Sólidos. Assim, o objetivo é examinar inicialmente
se a figura inovadora criada pela PNRS, a responsabilidade pós consumo
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, fundamenta ou não um modelo de
governança democrática desses bens socioambientais. Desse modo, o capítulo
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aborda a presença ou não das características de uma governança democrática no
modelo legal posto.
Em um segundo momento, o capítulo se dedica, com fundamento na teoria
dos grupos de interesse, ao estudo dos atores sociais e grupos de interesse que
participam ou deveriam participar deste sistema de governança. O estudo optou
por uma categorização dos atores em alguns grupos de interesse: a cadeia
produtiva, o Poder Público, os consumidores, os catadores de materiais
reutilizáveis e recicláveis e os movimentos ambientalistas. Buscou-se examinar as
características desses grupos tanto do ponto de vista da teoria da ação coletiva,
bem como a partir de outros marcos teóricos, como, por exemplo, a teoria das faces
do poder.
Por fim, como último capítulo essencialmente teórico, no capítulo 4
buscamos analisar profundamente um instrumento idealizado pela PNRS como
forma de efetivação da responsabilidade pós consumo compartilhada pelo ciclo de
vida dos produtos: os acordos setoriais de logística reversa. Destarte, a primeira
tarefa desempenhada foi a de delimitação da natureza jurídica desse instituto a
partir de algumas correntes teóricas, das quais destacamos a teoria regulatória, a
teoria da administração consensual, a teoria da colegialidade e a teoria contratual
do direito civil.
Concluída a revisão bibliográfica da literatura nos termos estabelecidos
supra, o capítulo 5, conforme a metodologia esclarecida no Anexo 1, será dedicado
à realização de estudo de caso do acordo setorial de logística reversa de
embalagens em geral. Nesse sentido, será desenvolvida pesquisa qualitativa
exploratória por meio do process tracing, com a utilização de pesquisa documental
para traçar o processo de construção desse acordo.
A análise, tal qual toda a estrutura sistemática deste trabalho, contará com
o exame institucional do acordo, buscando traçar os percursos e opções de modelo
de participação, tomada de decisão e reunião dos atores sociais. Com isso,
objetiva-se verificar influência do arranjo institucional na ação dos grupos de
interesse, para, em alguma medida, verificar a qualidade da participação em termos
de justiça, legitimidade e efetividade.
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CONCLUSÃO
“A questão não é saber se um dado país está preparado para a
democracia, mas sim saber que um país se prepara por meio da
democracia.”
(Amartya Sen)

São os acordos setoriais instrumentos de governança ambiental
democrática? Resta como questão última de nosso trabalho o enfrentamento de
pergunta de pesquisa. Assim, em outras palavras, nosso objetivo com a análise
teórica traçada até aqui e com o estudo de caso apresentado é o de vislumbrar
respostas a este questionamento, delimitando, portanto, se o arranjo institucional
estabelecido pelos acordos setoriais enquantro instrumentos de natureza contratual
possibilitam a governança democrática dos resíduos sólidos.
Para retomar a discussão dos capíulos iniciais, lembramos que a
governança é o arranjo institucional estabelecido para lidar democraticamente com
os interesses organizados de determinado setor. Ou seja, é a possibilidade de
tomada de decisão coletiva e plural. Conforme definimos, para que um determinado
arranjo institucional configure um espaço de governança, deverá ser participativo,
consensual, integrado, sociotécnico e descentralizado.
Ora, os contratos, mesmo com os contornos do direito privado
contemporâneo delimitados supra, são instrumentos de regulação de vontade
declarada das partes contratantes, nos termos do Código Civil. Logo, é possível
defender que sejam instrumentos de gestão democrática? É possível a
representação de interesses de terceiros nesta relação contratual?
No que concerne aos grupos de interesse emrpesariais, a aceitação dos
acordos setoriais enquanto instrumentos de governança parece mais fácil. Isto, pois
a negociação dos acordos setoriais se dá entre o Poder Público e as entidades
representativas deste grupo de interesse. O arranjo institucional adotado, com o
chamamento geral por meio de edital em que os atores interessados se organizam
voluntariamente e passam a integrar grupo de trabalho junto ao MMA, é bastante
adequado ao modelo de governança. Ademais, há enorme preocupção com a
legimitadade e representatividade das entidades deste setor.
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Assim, podemos concluir que quanto aos grupos de interesse empresariais
o modelo de governança por meio de contrato parece bastante adequado. No
entanto, a resposta se complica quanto aos grupos de interesse coletivo,
notadamente os que tutelam interesses quanto ao meio ambiente, consumidor,
catadores de materiais recicláveis, ou seja, os que tutelam interesse difusos e/ou
coletivos. É possível que um contrato firmado entre o setor privado e o Poder
Público permita a representação deste tipo de interesse tal qual um sistema de
governança exige?
A resposta, neste caso, não é tão evidente, exigindo algumas escolhas
teóricas quanto ao direito civil. O caminho que adotamos é o da perspectiva de um
direito privado com fundamentos constitucionais tal qual proposto por PIETRO
PIERLINGERI (1999) e adotado por doutrinadores pátrios, o que não é um consenso
na doutrina civilista. No entanto, é somente esta concepção constitucional do direito
civil que permite as conclusões sobre os contornos de contrato no direito
contemporâneo apresentadas neste trabalho.
A Constituição Federal de 1988 estabeleceu inúmeros valores consagrados
na forma de direitos fundamentais e sociais. Os acordos setoriais de logística
reversa enquanto instrumentos de governança ambiental dos resíduos sólidos,
conforme analisado no capítulo 3, envolvem diversos interesses, principalmente
econômicos,

sociais,

consumeristas

e

ambientais.

Tais

interesses

são

harmonizados pelo artigo 170 da CF/88, que sustenta uma ordem econômica
fundada na justiça social, na livre iniciativa, defesa do consumidor e na defesa do
meio ambiente.
Desse modo, na prática, a despeito dos acordos setoriais serem firmados
entre representantes do setor empresarial e representantes do Poder Público,
devem ser assegurados e controlados os interesses metaindividuais da sociedade
quanto ao meio ambiente, aos consumidores e aos aspectos de trabalho e geração
de renda na governança dos resíduos sólidos.
TEPEDINO propõe que a função social do contrato, que talvez possamos
falar em uma função socioambiental tal qual se defende para o caso da
propriedade, permite o efetivo controle das cláusulas contratuais.
Em nosso exame, o modelo de acordo setorial estabelecido na PNRS
assegura a função social do contrato neste instrumento. Em termos normativos
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houve intensa preocupação com o controle das cláusulas contratuais com impactos
na tutela dos direitos difusos, como o meio ambiente. Essa preocupação se verifica
na atuação do próprio Poder Público enquanto parte contratante no acordo setorial,
cujas minutas passam pela constante análise técnica e jurídica do Ministério do
Meio Ambiente, bem como devem ser aprovadas pelo Comitê Interministerial.
Além desse controle realizado pelos grupos de interesse oficial, a PNRS
permitiu em inúmeros momentos a participação de entidades representativas de
grupos de interesse coletivos nas negociações do acordo setorial, desde que haja
concordância das partes contratantes, bem como a figura da própria consulta
pública. Em verdade, conforme abordamos no capítulo 3, a PNRS criou a figura do
controle social, que consiste em conjunto de mecanismos e procedimentos que
garantam à sociedade informações e participação nos processos de formulação,
implementação e avaliação das políticas públicas relacionadas aos resíduos
sólidos.
No entanto, o estudo de caso desenvolvido no capítulo 5 deixou evidentes
as dificuldades de implementação deste controle social, havendo uma enorme
deficiência na representação dos grupos de interesses coletivos. Ou seja, na
verificação dos grupos de interesse que podem participar e que de fato participam
do mesmo, notamos um desequilíbrio de interesses. É evidente que a análise de
uma única experiência, o setor de embalagens, possui limitações. No entanto,
podemos supor que de fato existe um déficit entre o escopo dos acordos setoriais
desenhados pelo longo processo legislativo e o que efetivamente está sendo
implementado, a julgar pela experiência do acordo setorial de embalagens em
geral.
Nesta linha, a sub-representação dos interesses coletivos pode ser
indicativo de que o espaço dos acordos setoriais, na prática, é utilizado como
mecanismo de fuga dos arranjos normais de regulação e permite a preponderância
dos interesses de grupos privados. Assim, no que concerne aos interesses
privados, haveria espaço de negociação, mas quanto aos interesses coletivos
haveria uma sub-representação. Este fenômeno foi apontado por GILENS e PAGE
como o “Biased Pluralism”, segundo o qual na disputa dos grupos de interesse há
uma proeminência daqueles que defendem interesses econômicos, financeiros e
privados.
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Essa preponderância dos interesses empresariais nos acordos setoriais de
logística reversa aparentemente se deve ao arranjo institucional colocado em
prática, visto que apenas esses grupos empresariais são de fato chamados para
participar dos GTTs criados, enquanto os demais interesses, em sua maioria os
coletivos, tem sua participação restrita às consultas públicas.
Logo, o desafio para aperfeiçoar os acordos setoriais enquanto
mecanismos de governança ambiental seria a superação da participação formal,
com a criação de mecanismos materiais de participação para os grupos de
interesse coletivo, sem, evidentemente, ferir a estrutura contratual deste
instrumento. Ou seja, sem perder de vista que apenas o setor empresarial é parte
no sentido contratual, enquanto os demais são terceiros interessados.
Essa preocupação com um modelo que assegure a participação material
dos grupos de interesse coletivo é crucial na medida em que esses grupos que
atuam na governança ambiental dos resíduos sólidos são em sua maioria latentes,
de modo que enfrentam as dificuldades da lógica da ação coletiva.
Ademais, há enormes assimetrias entre os grupos de interesse
empresariais e coletivos na governança ambiental dos resíduos sólidos, o que
acentua os desafios de ampliação da democracia e participação justa, legítima e
efetiva nesse espaço.
Neste ponto, destacamos a atuação dos grupos de interesse oficial, que
constituem partes contratantes do acordo setorial. É necessário que estes grupos,
valendo-se desta posição contratual, assegurem a participação formal e
representação de interesses dos grupos de interesse coletivos no âmbito dos
acordos setoriais por meio da construção de arranjos institucionais mais
democráticos, mas que ao mesmo tempo invistam na superação dos desafios da
participação material, com o empoderamento dos grupos de interesse coletivo.
Fica evidente a miríade de desafios a serem enfrentados na construção de
uma governança democrática, principalmente no que concerne à superação das
assimetrias fundamentais entre os grupos de interesse. A despeito do cenário
calamitoso, PRZEWORSKI faz uma observação interessante, a de que nem sempre
o lobby dos grupos de interesse mais favorecidos é politicamente vitorioso. Ou seja,
quando as forças políticas são mais equivalentes, quando existe uma disputa
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política mais paritária entre os atores sociais, a tomada de decisão será menos
tendenciosa e mais democrática.
Parece-nos, portanto, que um caminho indicativo da construção de uma
democracia saudável e, consequentemente, de uma governança ambiental
também mais equilibrada, é o da a garantia de espaços formalmente paritários por
um lado e, por outro, o fomento e empoderamento de atores sociais mais
vulneráveis. No primeiro plano de desafios, ou seja, nessa construção de espaços
de tomada de decisão mais formalmente paritários, a medida unânime apontada
pelos teóricos políticos é a transparência. Transparência essa que é derivada do
fundamento dos modelos democráticos de governo, a publicidade.
NOBRE (2004) entende que para além de compensar desigualdades
materiais com o incremento constante dos direitos, é necessária uma mudança
estrutural na cultura para se assegurar a plena participação cidadã. COHEN e
ROGERS propõem a necessidade de usar a estrutura do Poder Público para
“encourage less fractionalizing forms of secondary associations - of enganging in
an artful democratic politics secondary associations ” (1992, p. 395), e prosseguem
ainda defendendo uma “democracia associativa”.
Ainda sobre o fortalecimento da participação e emancipação dos atores
sociais, SANTOS e AVRITZER elaboram algumas teses que buscam enfrentar os
problemas centrais desses desafios. A primeira tese é justamente a compreensão
de que não existe uma única resposta democrática, em verdade há uma urgência
no estímulo ao que os autores chamaram de “demodiversidade”, ou seja, um
mesmo sistema político pode comportar diferentes formas de participação e
deliberação. Uma segunda tarefa é superar as barreiras espaciais de participação,
promovendo um maior intercâmbio de experiências entre atores e grupos de
interesses locais, nacionais e globais. Por fim, os autores sustentam a necessidade
de um maior “experimentalismo democrático”, visto que os modelos mais bemsucedidos de participação surgiram de experiências pontuais (Santos & Avritzer,
2002).
Enfim, tal qual para tantos outos subsistemas de políticas públicas, ficou
evidente que a construção da governança ambiental dos resíduos sólidos
plenamente democrática passa pela compreensão dos grupos de interesse que
nela atuam para superação de suas assimetrias e dificuldades de participação.
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ANEXOS
ANEXO 1- Metodologia

1. O estudo de caso

Inicialmente, cumpre pontuar que a presente pesquisa tem caráter
exploratório. Assim, a pesquisa busca fazer um levantamento de dados primário
e a partir destes dados questionar com o uso das teorias do direito e das ciências
sociais o fenômeno estudado. Nas palavras de BAIRD:
A pesquisa social pode ser dividida em três tipos, de acordo com
seus objetivos específicos: exploratória, descritiva e explicativa
(Gil, 1991). No primeiro caso, o objetivo principal é “desenvolver,
esclarecer e modificar conceitos e ideias, com vistas na
formulação

de

problemas

mais

precisos

ou

hipóteses

pesquisáveis para estudos posteriores” (Gil; 1991, p. 44). Sua
escolha justifica-se quando o tema tratado foi pouco explorado
pela literatura, de tal forma que o resultado esperado é uma
maior

possibilidade

de

operacionalização

dos

conceitos

trabalhados na pesquisa (2012, p. 75).

Para ROBERT K. YIN (2001), os estudos de caso permitem uma
abordagem holística de fenômenos complexos, contribuindo assim para a
compreensão de fenômenos políticos, sociais, organizacionais, dentre outros.
Acrescenta ainda, que:
(…) os estudos de caso representam a estratégia preferida
quando se colocam questões do tipo “como” e “ por que”, quando
o pesquisador tem pouco controle sobre os eventos e quando o
foco se encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em
algum contexto da vida real (Yin, 2001, p. 19).

O estudo de caso desenvolvido no presente trabalho, consiste em
análise qualitativa do fenômeno estudado: a atuação dos grupos de interesse no
processo de elaboração do acordo setorial de logística reversa de embalagens
em geral. A opção qualitativa se deve, para além da falta de dados quantitativos,
pela capacidade de um estudo qualitativo responder questões complexas, por
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exemplo, a capacidade ou incapacidade dos grupos de interesse influenciarem
uma tomada de decisão, algo essencial para o estudo dos grupos de interesse
(Gorges, 2004).

2. O process tracing
Por meio da aplicação do process trancing em sua modalidade “theorycentric”, a presente pesquisa irá testar a teoria da governança ambiental
democrática, determinando as razões que explicam o sucesso e/ou fracasso do
modelo dos acordos setoriais adotado na prática para assegurar a participação,
justiça e legitimidade das decisões. Destarte, conforme formulam BEACH e
PEDERSEN, utilizaremos a técnica da “theory-building process tracing”:
(…) theory-building process tracing starts with empirical material
and uses a structured analysis of this material to detect a
plausible hypothetical causal mechanism whereby X is linked
with Y (2013, p. 25).

O process tracing pode tanto servir para uma análise comparada de um
pequeno número de casos quanto, como é o presente estudo, para a análise
interna de um caso (George & Bennett, 2005).
Quanto ao process tracing, BAIRD sustenta que
Trata-se de um método que visa rastrear o encadeamento de
processos que levou a um determinado resultado. Ao traçar esse
percurso, ele possibilita a identificação das principais variáveis
intervenientes e os mecanismos conducentes aos resultados
observados, ao mesmo tempo em que permite descartar outros
fatores previamente considerados como relevantes, mas que se
revelaram inócuos para a explicação causal. Da mesma forma,
ao mapear de forma completa o contexto do objeto analisado,
esse método garante ao pesquisador a observação de outros
mecanismos causais possíveis que podem levar ao mesmo
resultado (2012, p. 79).

Segundo GORGES, “In interest-group studies, process tracing is useful in
determining the role played by an interest group in the elaboration of a particular
policy” (Gorges, 2004, p. 400).
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O presente estudo é focado em um fenômeno específico e
contemporâneo: o acordo setorial de logística reversa de embalagens em geral.
No entanto, acreditamos que o estudo profundo desse fenômeno bem como das
formas de interações entre os grupos de interesse e atores sociais no arranjo
institucional de governança estabelecido pela PNRS sirva de guia para os
demais processos de construção de acordos setoriais ainda em curso.

3. A seleção do caso

Para permitir um maior grau de generalizações das conclusões dessa
pesquisa, foi selecionado como caso de estudo aquele de maior relevância: o
setor de embalagens em geral. Além de tratar-se do primeiro acordo setorial a
ser integralmente concluído na vigência da PNRS, esse caso envolve um número
relevante e qualificado de atores interessados. Isso, pois o setor de embalagens
envolve desde o setor produtivo, com fabricantes e importadores, passa por um
volume considerável de comerciantes, distribuidores e atacadistas, bem como
envolve o Poder Público Municipal, catadores de materiais recicláveis, uma vasta
gama de consumidores dentre outros. Enfim, envolve uma complexa rede de
interesses a serem conciliados.
Ademais, conforme mencionando brevemente, acreditamos que, por ser
o primeiro e por envolver tantos atores, este acordo formará o paradigma dos
próximos acordos e possivelmente o próprio modelo de interação do Poder
Público com a sociedade e setor produtivo em termos ambientais. Trata-se
claramente de um caso extremo.
Outrossim, por ser o primeiro caso, também é aquele com mais evoluído
estágio de elaboração. Encontra-se atualmente em fase de processamento das
contribuições obtidas na consulta pública. Desse modo, é o caso com maior
número de documentos e informações produzidas.
Cumpre ressaltar que a abordagem do caso adotará uma perspectiva
tradicional, ou seja, buscará o enquadramento teórico do caso analisado em
função de uma composição eclética de diferentes abordagens e referenciais
teóricos sobre governança ambiental e responsabilidade compartilhada.
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4. Métodos

Conforme demonstramos supra, a escolha do process tracing e do
estudo de caso como estratégias de pesquisa demandam um mergulho profundo
no universo do fenômeno estudado. Para permitir essa abordagem qualitativa a
partir da coleta de dados necessários à pesquisa, nos valemos de dois métodos:
a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental. Assim, obtivemos uma mescla
de múltiplas fontes de evidências.
No que concerne à pesquisa bibliográfica, realizamos levantamento e
análise crítica da literatura de ciências políticas e jurídica quanto às referências
teóricas utilizadas. O escopo da pesquisa bibliográfica foi a definição dos
conceitos teóricos utilizados ao longo do trabalho, bem como a problematização
do caso estudado.
Já a pesquisa empírica contará com uma pesquisa documental, que
objetiva o levantamento de dados para o exame do acordo setorial de logística
reversa de embalagens em geral, dentre os quais destacamos o edital de
chamamento do setor; as atas de reuniões do GTT de embalagens em geral; o
estudo de viabilidade técnica e econômica; o chamamento de consulta pública;
o resultado da consulta pública; as minutas de acordo; o acordo final.

5. Avaliação da Participação

A partir das ferramentas metodológicas e teóricas abordadas até o
presente momento, o presente estudo de caso busca coletar material empírico
no âmbito das negociações e consulta pública envolvendo o acordo setorial de
logística reversa de embalagens em geral para delimitação dos mecanismos
causais e teorias que justificam suas falhas/sucessos enquanto espaço de
governança ambiental democrática.
Portanto, será realizado estudo de caso a partir da experiência do setor
de embalagens em geral chamado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) para
apresentação de proposta de acordo setorial por meio do Edital de Chamamento
02/2012. A partir do referido Edital o setor privado organizou a “Coalizão
Empresarial” que vem tomando frente nas tratativas junto ao MMA para
implementação de uma logística reversa das embalagens em geral.
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Conforme descrito supra, YIN (2001) propõe o estudo de caso como
estratégia de pesquisa viável para o exame de fenômenos sociais complexos e
contemporâneos à pesquisa, bem como quando o pesquisador não anseia ter
controle sobre os eventos comportamentais. Nesse sentido, o estudo de caso
proposto terá como unidade de análise o processo de assinatura do acordo
setorial de logística reversa para os resíduos de embalagens em geral entre a
“Coalizão Empresarial” e o MMA.
Propõe-se, evidentemente, um “estudo de pequeno N”, que no presente
projeto, é o

acordo

setorial de embalagens,

com uma abordagem

configuracional, ou seja, buscamos encontrar os fatores suficientes para a
ocorrência do fenômeno de governança ambiental democrática dos resíduos
sólidos, a configuração mínima desse fenômeno, principalmente com foco no
arranjo institucional de participação. Objetiva-se, assim, demonstrar que a
presença de elementos institucionais ampliadores da participação, justiça e
legitimidade das tomadas de decisão, como causas suficientes, melhoram a
configuração do acordo setorial como um instrumento de governança ambiental
democrática.
Nessa fase serão analisados os documentos oficiais do GTT de
embalagens em geral já disponibilizados ao público. Dentre os principais
documentos a serem coletados, encontram-se o edital de chamamento do setor,
que contém o termo de referência para o acordo setorial; o estudo de viabilidade
de logística reversa dos resíduos sólidos das embalagens em geral; as atas das
reuniões do GTT realizadas junto ao MMA; as minutas de acordo setorial
enviadas pela Coalizão; o material obtido pela Consulta Pública realizada quanto
à proposta de acordo setorial apresentada pelo setor; e, por fim, o acordo final
firmado frente ao MMA. Ademais, serão realizadas entrevistas com os atores
interessados no processo de construção do acordo setorial de embalagens, o
que será abordado mais detidamente abaixo.
Com o confrontamento dos dados obtidos nas entrevistas com os
documentos analisados, objetiva-se aplicar os indicadores elaborados por FUNG
(2004) para verificação da hipótese de pesquisa formulada, ou seja, se em um
caso complexo, como é o do setor de embalagens em geral, o modo de
implementação da responsabilidade compartilhada por meio dos acordos
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setoriais é efetivo para criação de um sistema de governança ambiental
participativo, legitimado e gerador de uma gestão efetiva dos resíduos sólidos.
FUNG nos apresenta, conforme já abordado capítulo 2 deste trabalho,
oito elementos de escolha na construção de um arranjo institucional e as
consequências dessas escolhas para dez aspectos de uma governança
democrática satisfatória. De modo sucinto, temos:
1. Escolhas do desenho institucional:
1.1. Concepções e Tipos de Minipúblico;
1.2. Seleção e Recrutamento dos Participantes;
1.3. Tema e escopo da Deliberação;
1.4. Modo Deliberativo;
1.5. Recorrência e Iteração;
1.6. Apostas;
1.7. Empoderamento;
2. Consequências funcionais do desenho institucional:
2.1. Engajamento Cívico como Quantidade de Participação;
2.2. Viés da Participação;
2.3. Qualidade da Deliberação;
2.4. Informação aos Representantes;
2.5. Informação aos cidadãos;
2.6. Habilidades Democráticas e Socialização;
2.7. Accountability Oficial
2.8. Justiça das Políticas;
2.9. Efetividade da ação pública;
2.10. Mobilização popular.
A interação entre os elementos e consequências é sumarizada na tabela
abaixo elaborada a partir da obra de FUNG, na qual as características importantes
do desenho institucional para cada consequência estão marcadas com “X” e a
as escolhas crucias com um “X” em negrito. Vejamos:

Consequências das Escolhas de desenho em minipúblico
Seleção e
Recrutament
o dos
Participantes

Tema e
escopo da
Deliberação

Modo
Deliberativo

Recorrência
e Iteração

Apostas

Empoderame
nto
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Caráter da Participação e da Deliberação
Quantidade

X

X

Viés

X

X

Qualidade
Deliberativa

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Aferição de Informação e Transformação Individual
Informação aos
representantes

X

Informação aos
cidadãos
Habilidades
Democráticas e
Socialização

X

X

Controle Popular e Desempenho do Estado
Accountability
oficial

X

Justiça das
Políticas

X

Eficácia das
Políticas

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Efeitos Políticos
Mobilização
Popular

X

X

Tabela 10 - Interação entre os indicadores do arranjo institucional e as consequências para a
governança democrática (Fung, 2004).

Preliminarmente apontamos como possíveis indicadores de pesquisa,
dentre outros:
1.

Manifestações e resultados da Consulta Pública;

2.

Grau de adesão do setor privado;

3.

Participação de atores representativos de todos os setores

interessados no acordo setorial;
4.

Origem setorial dos argumentos vitoriosos na construção do

acordo;
Essa parte da pesquisa fornecerá como resultado um levantamento e a
análise dos aspectos positivos (acertos) e negativos (obstáculos e entraves)
envolvidos nos processos de efetivação da responsabilidade compartilhada por
meio de acordos setoriais. Além disso, esperamos que a metodologia construída
ao final dessa pesquisa sirva como pontapé inicial para a criação de um modelo
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de análise empírica de outros acordos setoriais, bem como para outros sistemas
de governança ambiental.
Finalmente, pontuamos que a metodologia do presente trabalho será
construída em boa parte no próprio processo de pesquisa como forma de estar
permeável à participação dos atores a que se destina. Trata-se de elemento
importante essa abertura aos atores interessados como forma de ser fiel à
própria hipótese de pesquisa.
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