
   

            Universidade de São Paulo  

                 Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas  

                Departamento de Geografia  

                    Programa de Pós - Graduação em Geografia Física  

 

 

 

 

 

 

A ADOÇÃO DE PROGRAMAS SUSTENTÁVEIS NAS MICRO E PEQUENAS 

INDÚSTRIAS 

 

 

 

 

Douglas Soares 

 

Orientador: Prof. Dr. Luis Antonio Bittar Venturi  

 

“VERSÃO CORRIGIDA” 

 

 São Paulo  

Junho de 2015 

 

 



 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.Dr. Marco Antonio Zago 

Reitor da Universidade de São Paulo 

Prof. Dr. Sérgio França Adorno de Abreu 

Diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 

Prof. Dr. Luis Antonio Bittar Venturi  

Coordenador do Programa de Pós - Graduação em Geografia Física 

 



 

 

 

3 

DOUGLAS SOARES 

  

 

 

 

 

 

A ADOÇÃO DE PROGRAMAS SUSTENTÁVEIS NAS MICRO E PEQUENAS 

INDÚSTRIAS  

 

 

 

Tese apresentada ao Departamento de Geografia da 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 

Universidade de São Paulo como um dos requisitos para 

obtenção do título de Doutor em Geografia. 

 

Área de concentração: Geografia Física  

 

 

Orientador: Prof. Dr. Luis Antonio Bittar Venturi  

 

 

De acordo do Orientador: ______________________________________________ 

 

“VERSÃO CORRIGIDA” 

 

São Paulo  

Junho de 2015 

 

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio convencional ou eletrônico, para fins de estudo 

e pesquisa, desde que citada a fonte. 

Figura da capa: Guia de Sustentabilidade Empresarial: Criando um futuro sustentável (Direitos Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e 

Anticorrupção). 

Fonte: http://www.pactoglobal.org.br 

_______________________________________________________________________________________________________ 

http://www.pactoglobal.org.br/


 

 

 

4 

 



 

 

 

5 

FOLHA DE APROVAÇÃO 

 

 

Nome: Douglas Soares 

Título: A adoção de programas sustentáveis nas micro e pequenas indústrias  

 

 

 

 

Tese apresentada ao Departamento de Geografia da 

faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, como 

requisito parcial para obtenção do título de Doutor em 

Geografia. 

 

 

Aprovado em:____/____/____ 

 

Banca Examinadora 

 

Prof. Dr.................................................................Instituição:........................................ 

Julgamento:.......................................Assinatura:.......................................................... 

 

Prof. Dr.................................................................Instituição:........................................ 

Julgamento:.......................................Assinatura:.......................................................... 

 

Prof. Dr.................................................................Instituição:........................................ 

Julgamento:.......................................Assinatura:.......................................................... 

 

Prof. Dr.................................................................Instituição:........................................ 

Julgamento:.......................................Assinatura:.......................................................... 

 

Prof. Dr.................................................................Instituição:........................................ 

Julgamento:.......................................Assinatura:.......................................................... 



 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A José e Marilda, meus pais 

A Onofre e Marilda, meus irmãos 

A Bruno, Gabriel, Artur, Rafael e 

Pedro, as sementes de hoje  



 

 

 

7 

AGRADECIMENTOS 

 

 Na insigne jornada em que se constitui uma pesquisa acadêmica, este 

doutorando obteve a colaboração e o apoio de diversas pessoas e instituições, que 

de algum modo contribuíram para se chegar ao resultado final da presente tese. É 

difícil agradecer sem que algum esquecimento involuntário aconteça, mas é um risco 

que reconheço e não deixo de enaltecer, bem como aos merecidamente lembrados. 

 

 Ao Professor Doutor Luis Antonio Bittar Venturi, meu orientador, pela 

dedicação, precisão, presteza, atenção e paciência com que acompanhou, 

analisou e teceu críticas construtivas durante todo o desenvolvimento desta 

tese, resultando numa orientação segura e competente desde o início do 

projeto até a aprovação final; 

 

 A Professora Doutora Lígia Vizeu Barrozo, pelo incentivo, sugestões na 

qualificação e inestimável apoio ao desenvolvimento desta tese;  

 

 Ao Professor Doutor Ailton Luchiari, pelas valiosas informações e sugestões 

na qualificação que levaram à complementação dos dados desta tese, 

atuando como um verdadeiro mestre; 

 

 Ao corpo de professores do Doutorado em Geografia Física da FFLCH-USP, 

pela valiosa contribuição ao desenvolvimento da pesquisa e conhecimento; 

 

 Um agradecimento muito especial aos Professores Doutores Ana Paula 

Santana e Rui Jorge Gama Fernandes do CEGOT da Universidade de 

Coimbra, pela amizade construída e que diligentemente trabalham com seus 

orientandos em prol da construção de uma mentalidade voltada para a 

pesquisa científica;  

 

 A Professora Doutora Monica Alvarez Gomes, pela presteza na revisão dos 

textos e principalmente pela amizade; 

 



 

 

 

8 

 Aos colegas de curso, pelo intenso debate e troca de experiências; 

 À equipe da Secretaria do programa de pós-graduação, que sempre 

atenderam com presteza e dedicação; 

 

 Ao Sr. Rogério Grof, por abrir as portas do SIMPI e pelas valiosas 

informações fornecidas; 

 

 À equipe da FIESP, pela colaboração e informações pertinentes a esta 

pesquisa; 

 

 A Águino de J. Oliveira Silva pela dedicação, paciência e apoio para a 

realização desta tese. 

 

 A todos os entrevistados das empresas pesquisadas, pela espontaneidade e 

desprendimento com que forneceram seus depoimentos e informações 

solicitadas, sem as quais não teria sido possível a realização desta tese. 

 

 E, finalmente, à Nely Robles Reis Bacellar, pelo incentivo, carinho e apoio. 

 “Plante uma ideia e colherás um hábito, 

Plante um hábito e colherá um caráter, 

Plante um caráter e colherá um destino.” 

      (Provérbio Árabe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Perguntei a terra, 

ao mar, à profundeza e, entre os animais, 

às criaturas que rastejam, 

Perguntei aos ventos que sopram e aos 

seres que o mar encerra. 

Perguntei aos céus, ao sol, à lua e às 

estrelas e a todas as criaturas à volta da 

minha carne: 

Minha pergunta era o olhar que eu lhes 

lançava. 

Sua resposta era a sua beleza.”  

 

(Santo Agostinho)  

 

 

 

 

 

“Todas as flores do futuro estão nas 

sementes de hoje.”  

  

           (Provérbio Chinês) 

 

 

 



 

 

 

10 

RESUMO 

 

Douglas SOARES. A adoção de programas sustentáveis nas micro e pequenas 

indústrias (tese). São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia, 

letras e Ciências Humanas, Departamento de Geografia, 2015. 257p. 

 

O principal objetivo desta pesquisa foi descrever e analisar o desenvolvimento 

sustentável nos micro e pequenos empreendimentos para compreender suas ações 

– representado pelos empreendedores e ou responsáveis nas empresas. Foram 

realizados oito estudos de casos em micro e pequenos empreendimentos industriais 

do setor têxtil e da confecção no município de São Paulo. Nesta tese, valendo-se da 

abordagem do tripé da sustentabilidade desenvolvido por Gro Brundtlad – Triple 

Bottom Line, partiu-se do pressuposto que o desenvolvimento sustentável, requer 

uma articulação entre as ciências humanas e naturais, adequando-se as estruturas 

industriais aos custos e a legislação. Assim, o propósito principal desta pesquisa foi 

identificar a relações entre os custos para implantação de programas sustentáveis e 

o conhecimento da legislação inerente ao negócio. O referencial teórico desta 

pesquisa compreende um resgate da evolução do conceito sustentável e como nele 

se insere a abordagem econômica, social e do meio ambiente. Incluem-se ainda, 

aspectos ligados à ciência geográfica e como cada uma das áreas envolvidas se 

articula nos aspectos físicos e humanos. Como pesquisa inicial, verificou-se o 

estado atual do desenvolvimento sustentável nas organizações, comparando-se 

com preceitos teóricos que envolvem o desenvolvimento sustentável na abordagem 

da gestão estratégica. Na sequência, foram levantados aspectos específicos 

relacionados à sustentabilidade, à responsabilidade social e ao espaço geográfico. 

Para a coleta de dados, foram realizadas entrevistas com representantes de cada 

empresa ligados aos programas sustentáveis. Os resultados apontam para uma 

confirmação parcial das hipóteses de pesquisa. A partir da análise descritiva 

verificou-se que os custos estão vinculados a adoção de programas sustentáveis 

nas empresas. Identificou-se também que o conhecimento da legislação não possui 

associação com a não adoção de programas sustentáveis nas empresas 

pesquisadas. As principais conclusões apontam para a necessidade de um suporte 
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específico aos micro e pequenos empreendimentos industriais enquanto os mesmos 

não alcançarem um estágio mínimo para o desenvolvimento de programas ligados 

ao desenvolvimento sustentável. Ao mesmo tempo, os órgãos de apoio devem estar 

mais próximos às empresas, e devem desenvolver ações orientadora e específica, 

apesar do apoio e proximidade dos serviços disponíveis às micro e pequenas 

empresas industriais e verificar se eles necessitam de uma preparação mais ampla 

para implantação dos programas.  

 

Palavras-Chave: Desenvolvimento Sustentável. Responsabilidade Social 

Empresarial. Planejamento Estratégico. Micro e Pequenos Empreendimentos 

Industriais. 
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ABSTRACT 

 

Douglas SOARES. A adoção de programas sustentáveis nas micro e pequenas 

indústrias (tese). São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia, 

letras e Ciências Humanas, Departamento de Geografia, 2015. 257p. 

 

The main objective of this research is to describe and analyze the sustainable 

development in micro and small enterprises and understand their approaches 

represented by the entrepreneurs and owners. Eight case studies were held with the 

micro and small industrial enterprises in the textile and clothing sector in São Paulo. 

Making use of Gro Brundtlad’s Triple Bottom Line, it is known that the sustainable 

development requires a link between the human and natural sciences to adapt the 

industrial structures to the costs and also to the legislation. So the main purpose of 

this research is to identify the connection between the costs of implementing 

sustainable programs and knowledge of the law in business. The theoretical 

framework of this research comprises a recovery of the sustainable development 

concept and how it works into the economic, social and environmental approach. It 

includes further aspects of geographic science and how each of the areas involved 

are articulated in physical and human aspects. As an initial study, the current state of 

the sustainable development in organizations was verified and compared with 

theoretical rules comprising the sustainable development in the approach to strategic 

management. Specific aspects related to sustainability, social responsibility and 

geographic space were held. For data collection, interviews were conducted with the 

representatives from each company linked to sustainable programs. The results 

show a partial confirmation of the research hypotheses. Due to the descriptive 

analysis it was found that the costs are tied to the use of the sustainable programs in 

the companies. It was also identified that the knowledge of the law does not have 

association with the non-use of sustainable programs in the surveyed companies. 

The main findings show a the need for specific support to micro and small industrial 

enterprises as they do not reach a minimum stage for the development of the 

programs related to sustainable development. At the same time, the support 

agencies should be closer to the companies, and should develop specific guiding 
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actions, despite the support and closeness of services available to micro and small 

industrial companies and check if they need a broader preparation to implement the 

programs. 

 

 

Keywords: Sustainable Development. Corporate Social Responsibility. Strategic 

Planning. Micro and Small Industrial Enterprises. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Você é livre para fazer suas escolhas, mas é 

prisioneiro das consequências.  

(Pablo Neruda) 

 

1.1 Apresentação 

Nas últimas décadas, tem havido uma crescente pressão da sociedade em 

relação às questões ambientais no universo empreendedor para a adoção de novos 

procedimentos no que tange às práticas empresariais. A partir dos anos 1970, 

intensifica-se a preocupação com o meio ambiente, que se acentuou nas décadas 

seguintes, exigindo das empresas e dos governantes ações, principalmente devido 

ao acirramento da concorrência e pressão por parte da sociedade. 

Esta pressão explica-se, em parte, pelo aumento acelerado dos micro e 

pequenos empreendimentos. De acordo com o SEBRAE/DIEESE (2012), existiam 

no Brasil em 2010, 6,1 milhões de micro e pequenos empreendedores, sendo 3,2 

milhões (52%) na região Sudeste e 1,9 milhões (31%) no Estado de São Paulo.  

Os dados apresentam números significativos, justificando a relevância deste 

estudo. Ao mesmo tempo, poderão fornecer subsídios para dar uma nova visão à 

questão da importância do desenvolvimento sustentável nas pequenas e médias 

empresas, que representam números expressivos, especialmente no estado de São 

Paulo.  

Como ressalta SACHS (2007), a economia só tem valor se conservar a 

natureza e produzir qualidade social, e destaca que o crescimento econômico nos 

padrões de consumo atuais no mundo desenvolvido provoca a destruição ambiental 

e, gradativamente, se torna inviável. Assim, faz-se necessária à implementação de 

políticas de desenvolvimento e tecnologias aplicadas, além da criação de um 

modelo de desenvolvimento, antes que a degradação se torne irreversível. 

Com a análise da economia, observamos que, em meio a crises, os governos 

se organizam para proteger suas riquezas no curto prazo, adiam decisões e 

investimentos sobre a descarbonização, postergando os investimentos para 

sobreviverem às tempestades do mundo econômico, freando seus investimentos na 
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sustentabilização de seus negócios, apoiando-se aos princípios do triple bottom 

line
1
. 

Percebe-se ainda que a realidade, como se vê, oferece argumentos tanto 

para os céticos com para os descrentes no processo do desenvolvimento 

sustentável. No entanto, observamos que algumas nações creem na mudança e 

estão mais empenhadas em não apenas obter mais informações e mais 

conhecimento científico, mas acreditar em uma nova consciência ética baseada na 

compreensão de que, se o risco dos desequilíbrios ambientais, econômicos e 

sociais afeta direta ou indiretamente a todos (organizações, governos e sociedade), 

são todos responsáveis por ações concretas para minimizá-los, não só no modo de 

pensar e de agir, mas também, a incorporação da noção de interdependência entre 

os sistemas ambiental, econômico e social.  

 De acordo com o PNUMA, 2014, as pressões ambientais advindas da 

demanda dos negócios tenderão a aumentar significativamente no futuro próximo e 

causarão grandes transformações não só nas paisagens físicas, mas também em 

cenários sociais, políticos e de negócios (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Conceito que integra os três vetores da sustentabilidade: o ambiental, o econômico e o social.  
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Figura 1: Projeção Ambiental do GEO-5
2
 e Implicações-chave para negócios.                                                                                  

 

Fonte: PNUMA, 2014. 

 

 

 

 

                                                             
2
 O relatório GEO-5 para o Setor de Negócios baseia-se na referência do PNUMA, denominado Panorama Ambiental Global – GEO-

5, lançado na ocasião da  RIO+20. Disponível em: http://www.pnuma.org.br. 
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No caso dos micro e pequenos empreendimentos, segundo o SEBRAE, não 

há influência por esta demanda ambiental, como ocorre nas grandes empresas. 

Cabe ressaltar que, segundo o estudo “Tecnologias sustentáveis no Brasil”, da 

Roland Berger Strategy Consultants (2009), o mercado para produtos sustentáveis
3
 

movimenta cerca de um trilhão de euros em todo o mundo. A projeção é que o setor 

alcance 2,2 trilhões de euros até 2020. E o mercado sustentável brasileiro 

representa 0,8% do mundial e deve crescer cerca de 5% a 7% ao ano até 2020. 

Ao mesmo tempo, boa parte dos estudos focaliza a sustentabilidade das 

grandes empresas como são os casos de ESTY (2010) e HAWKEN (2010), ou de 

ações governamentais como BURSZTYN (1993) e ZYLBERSZTAJN (2010). 

Poucos, porém, buscam compreender a sustentabilidade nos micro e pequenos 

empreendimentos, os quais, embora pequenos, na sua somatória, tornam-se muito 

significativos, como mostram os dados do SEBRAE, ETHOS e FIESP.  O fato é que 

os programas de sustentabilidade têm tido pequena penetração nos micro e 

pequenos empreendimentos.  

Neste contexto, esta pesquisa insere-se nesta lacuna temática buscando as 

razões explicativas da pouca assimilação de programas sustentáveis por micro e 

pequenos empreendimentos industriais. Assim, orientamos a pesquisa por duas 

hipóteses.  

A primeira relaciona a não adoção de programas sustentáveis devido ao alto 

custo de implementação e os canais de financiamento disponíveis. 

A segunda aborda o conhecimento dos empreendedores no que tange à 

aplicação da legislação que regula as questões ambientais e o DS 

(Desenvolvimento Sustentável). 

Dessa forma, buscaremos identificar se os custos necessários para a 

implantação de programas sustentáveis são os responsáveis à sua implementação 

e também se os micro e pequenos empreendimentos industriais têm o conhecimento 

da legislação inerente ao seu negócio. 

                                                             
3
 Nesta pesquisa utilizaremos a definição de acordo com SEBRAE para produto sustentável: O produto sustentável é aquele que 

apresenta o melhor desempenho ambiental ao longo de seu ciclo de vida, com função, qualidade e nível de satisfação igual, ou 

melhor, se comparado com um produto-padrão. Disponível em: http://www.sebraesp.com.br/index.php/130-uncategorised/paginas-

especiais/11845-centro-sustentabilidade (Acesso em 11/03/2014). 

http://www.sebraesp.com.br/index.php/130-uncategorised/paginas-especiais/11845-centro-sustentabilidade
http://www.sebraesp.com.br/index.php/130-uncategorised/paginas-especiais/11845-centro-sustentabilidade
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Assim, para verificarmos a comprovação ou não das hipóteses levantadas, 

faremos entrevistas em micro e pequenas indústrias no município de São Paulo, 

buscaremos documentação e arquivos disponíveis nessas empresas e também 

utilizaremos a técnica da observação direta, conforme demonstrado no item 4.3. 

Postas assim estas considerações iniciais, esta pesquisa pretende contribuir 

não só do ponto de vista das organizações - que com programas sustentáveis e de 

responsabilidade social podem aumentar significativamente os seus resultados 

operacionais e consequentemente a lucratividade, mas principalmente sob os 

aspectos geográficos tanto humano, quanto físico, como é o caso, por exemplo, do 

aumento da qualidade de vida e da qualidade ambiental.  

 

 

1.2 Caracterização da problemática  

O desenvolvimento e a mudança econômica no mundo contemporâneo são 

tão inexoráveis quanto às questões ambientais. Para as organizações empresariais, 

a sociedade e os países, o desafio está em se adaptar a essa realidade, 

salientando que para o seu desenvolvimento e continuidade, não só os avanços 

científicos e tecnológicos estarão disponíveis, mas também os problemas causados 

ao meio ambiente. 

Apesar da ampla valorização da Sustentabilidade, segundo os dados do 

SEBRAE-SP, observamos que os pequenos e médios empreendimentos não são 

influenciados pela temática, de modo que esta pesquisa objetiva analisar as razões 

explicativas da não adesão ao desenvolvimento de programas sustentáveis nessa 

escala. 

E podemos avaliar até que ponto as organizações e principalmente os 

pequenos e microempreendimentos têm procurado modificar seus modelos de 

negócios para que possam contribuir efetivamente com o meio ambiente e a 

sociedade.  
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De acordo com o IBGE, em 2011, havia no Brasil cerca de 196,7 milhões de 

habitantes, 5,1 milhões de empresas registradas (empresas formais) e o PIB 

daquele ano foi de cerca de R$ 2,5 trilhões. 

Os dados da participação do estado de São Paulo apresentam a importância 

da manutenção e desenvolvimento de ações sustentáveis (Tabela 1). 

Tabela 1: Participação do PIB do Estado de São Paulo no Brasil. 

 

Variável São Paulo - Brasil 

PIB – Brasil – R$2,5 trilhões 31% - R$0,8 trilhões 

Número de Empresas Formais – 5,1 

milhões 

30% - R$1,5 milhões 

População- 196,7 milhões 20% - R$39,3 milhões 

  Fonte: IBGE, 2011. 

 

Entre as 27 unidades da federação, o Estado de São Paulo tem participação 

expressiva, com 31% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, 30% do número de 

empresas formalmente registradas e 20% da população do país (Figuras 2 e 3). 

Para complementar, as micro e pequenas empresas respondem por impor-

tante parcela da economia brasileira. Elas representam 98% do total das empresas 

do país, 30% do faturamento do setor privado, 20% do PIB brasileiro e 56% da 

geração de empregos. E apenas 2% são classificadas como médias e grandes e 

absorvem 80% do PIB brasileiro (Tabela 2). 

 

 
Tabela 2: Participação das MPEs na economia brasileira. 

 

Variável MPEs no Brasil 

Número de MPE 98% 

Faturamento 30% 

PIB 20% 

Geração de Emprego 56% 

   Fonte: SEBRAE, 2011. 
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Ainda de acordo com o DIEESE (2011), na década de 2000, as micro e 

pequenas empresas suplantaram a barreira dos 6 milhões de estabelecimentos. 

Neste período, o crescimento médio do número de MPE foi de 3,7% a.a. Entre 2000 

e 2005, o crescimento médio chegou a 4,8% a.a., enquanto na segunda metade 

daquela década o ritmo de crescimento foi de 2,9% a.a. Em 2000, havia 4,2 milhões 

de estabelecimentos, chegando em 2010 a um total de 6,1 milhões em atividade. 

Portanto, nos anos 2000, houve criação de aproximadamente 1,9 milhão de novos 

estabelecimentos. 

  Nesse contexto, o SEBRAE (2012) considera em suas análises de 

investimento e crédito a classificação de porte de empresa de acordo com o número 

de colaboradores (Tabela 3). 

   Tabela 3: Número de Empregados. 

Segmento Microempresa Pequena 

Empresa 

Média 

Empresa 

Grande 

Empresa 

Indústria/cons-

trução 

Até 19 De 20 até 99 De 100 até 

499 

Acima de 

499 

Comércio/ 

Serviço 

Até 9 De 10 até 49 De 50 até 

99 

Acima de 

99 

 

   Fonte: SEBRAE, 2012. 

   

  No caso do BNDES, a classificação adotada é por porte de empresa, 

conforme a Carta Circular nº 64/02, de 14/10/2002, aplicável à indústria, comércio e 

serviços (Tabela 4).  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

31 

   Tabela 4: Receita Operacional Anual (R$ mil): BNDES 

Segmento Microempresa Pequena 

Empresa 

Média 

Empresa 

Grande 

Empresa 

Indústria,  

Comércio e 

Serviço 

Até 1.200 de 1.200 até  

10.500 

de 10.500 

até 

60.000 

Acima de  

60.000 

 

 Fonte: BNDES, 2012 

 

  Estas considerações são feitas para permitir uma melhor compreensão 

acerca da importância dos micro e pequenos empreendimentos e para o 

enriquecimento da análise e discussão da importância da adoção de programas 

sustentáveis. 

  Do exposto, podemos verificar que, apesar do número significativo dos micro 

e pequenos empreendimentos e sua expressiva participação na economia, ainda é 

incipiente a sua participação no PIB brasileiro. De acordo com o BACEN
4
, o PIB - 

refere-se ao valor do conjunto de todos os bens e serviços produzidos dentro do 

território econômico de um país em um determinado período (Figuras 2 e 3). 

 

 

 

 

 

                                                             
4
 Disponível em: http://www.bcb.gov.br/glossario.asp?Definicao=1105&idioma=P&idpai=GLOSSARIO( Acesso em 20/06/2012). 

http://www.bcb.gov.br/glossario.asp?Definicao=1105&idioma=P&idpai=GLOSSARIO


 

 

 

32 

 

 

 

  Fonte: Disponível em: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento_urbano/dados estatísticos/ 

 

Figura 3: Participação percentual do PIB nas Unidades da Federação-2010. 

 

 

Fonte: Disponível em: http://www.ibge.gov.br 

Figura 2: PIB – Per Capta das Unidades da Federação e RMSP-2003.   

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento_urbano/dados%20estatisticos/


 

 

 

33 

  A RMSP é considerada um dos maiores aglomerados urbanos do mundo, 

ocupando a 4ª posição com 18,7 milhões de habitantes
5
 e o município de São Paulo 

conta com 11.252.503 habitantes com uma área de 1.521.101 km² (IBGE, 2010). 

Conforme pode ser observada a dimensão da área urbana do município de São 

Paulo (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5
 Segundo a UN World Urbanization  Prospects (estimative), 2005. Disponível  em: 

http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/htmls/3_maiores_aglomerados_urbanos_do_mundo_2005_76.html (Acesso em 03/03/13). 

http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/htmls/3_maiores_aglomerados_urbanos_do_mundo_2005_76.html
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Figura 4: A Metrópole – Carta Imagem do Município de São Paulo – 1999. 

 

 

 
                                                                                           

Fonte: Atlas Ambiental do Município de São Paulo. Disponível em: 

http://atlasambiental.prefeitura.sp.gov.br/pagina.php?id=19&B=mapas  - escala 1:200.000 (DWF), 1:200.000 (JPEG) 

http://atlasambiental.prefeitura.sp.gov.br/pagina.php?id=19&B=mapas
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  De acordo com a CETESB
6
, são 781 áreas contaminadas em suas unidades 

territoriais, sendo que no ano de 2006, havia 566 áreas, representando um 

crescimento de 38%. Em 2010, por exemplo, o desperdício de matéria-prima no 

setor produtivo é expressivo e elas são enterradas em vez de retornar ao ciclo 

produtivo. Apenas 4% dos resíduos recicláveis são coletados pelo programa oficial 

de coleta seletiva da cidade de São Paulo
7
. 

  Dessa forma, sendo o município de São Paulo uma região de expressiva 

representatividade, complexidade e com muitos elementos e áreas onde a pesquisa 

poderia se realizar, optou-se por restringir o estudo nas micro e pequenas empresas 

do segmento industrial (Figura 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6
 Fonte: Cetesb. Relação de Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo, 2008. Disponível em: 

http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/htmls/2_Areas_contaminadas_2006_61.html (Acesso em 02/04/13). 
7
 Disponível em: http://www.saudeesustentabilidade.org.br/site/wp-content/uploads/2012/12/scientific_american.pdf (Acesso em 

02/04/13). 

http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/htmls/2_Areas_contaminadas_2006_61.html
http://www.saudeesustentabilidade.org.br/site/wp-content/uploads/2012/12/scientific_american.pdf
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 Figura 5: Uso e Ocupação do Solo do Município de São Paulo – Indústria – 2006 

 

 

 Fonte: Atlas de Uso e Ocupação do Solo do Município de São Paulo. Disponível em: 

  http://emplasa.sp.gov.br.  Escala 1:145.000   (JPEG). 

http://emplasa.sp.gov.br/
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Outro fator relevante é que a mudança dos hábitos e o aumento do consumo 

nos países em desenvolvimento tende a crescer exponencialmente; por outro lado, 

apesar da queda dos níveis de investimento, a disponibilidade de crédito e a 

diminuição nos níveis produção industrial após a crise financeira nos Estados 

Unidos da América em 2008 acarretou um desaquecimento nos investimentos dos 

bancos nas empresas.  

Além disso, o constante aumento do consumo exige das empresas a 

utilização de novas tecnologias que possam poupar os recursos naturais. Tais 

investimentos exigem capital, iniciativa e políticas de apoio, além de uma educação 

ambiental, principalmente na destinação dos resíduos produzidos. Como se 

depreende de Venturi (2006),  

[...] que em relação aos recursos naturais, sempre haverá alguma alteração no 

ambiente, seja na exploração, apropriação ou uso dos recursos naturais e tais 

alterações podem tornar-se negativamente impactantes se a apropriação dos 

mesmos desconsiderar as dinâmicas naturais, e ou orientar-se por procedimentos 

não éticos.  

De acordo com VITTE (2010), o obstáculo maior para mudarmos os nossos 

padrões civilizatórios reside na nossa percepção, uma vez que a maioria das 

pessoas resiste em aceitar o fato de que a crise ambiental é de âmbito global e 

extremamente grave, exemplificando com Einstein que, no despertar da era nuclear, 

assim, se manifestou: “Tudo mudou, exceto nosso modo de pensar”. Ressalte-se 

que na era ambiental tal observação permanece válida. 

Para SPOSITO (2003), a utilização racional dos recursos pode compreender 

exercícios de identificação deles e formação de “capital social”, buscando sempre 

obedecer à necessidade de sustentabilidade das operações de intervenção, 

enfatizando que a humanidade, ao longo do século XX, viveu avanços tecnológicos 

nunca antes vistos, sofreu com as especializações e, principalmente, pela falta de 

reflexão do seu próprio poder de criação e de destruição. 

De acordo com HAWKEN (2010), MANZAGOL (1980), ZYLBERSZTAJN et al. 

(2010), devido às complexidades do mundo contemporâneo, as organizações 

podem rever suas ações sob a perspectiva de uma lógica baseada no lucro e 
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identificar onde estão e são vulneráveis ambientalmente e desenvolver projetos 

envolvendo a sociedade (consumidores), o governo e ONGs (Organizações não 

Governamentais). Destacam ainda que para as organizações efetivarem sua ação 

sustentável, não basta apenas ter um produto ecológico/sustentável; tem de haver 

sinergia entre a sociedade e o governo.  

Cabe ressaltar que muitas organizações de médio e grande portes 

direcionam parte de seu orçamento para ações voltadas ao DS, como, por exemplo, 

linhas de produtos com embalagens recicláveis ou de matéria-prima. No caso dos 

micro e pequenos empreendimentos, nem sempre isso é possível ou pela falta de 

conhecimento ou por falta de recursos. Em alguns casos, os produtos fabricados 

com materiais recicláveis são mais caros devido aos custos de produção 

envolvidos. 

Para maior clareza e definição do problema que esta pesquisa pretende 

responder, utilizamos as diretrizes do Programa P+L que é difundido no setor 

industrial pelas entidades ligadas aos micro e pequenos empreendimentos, tais 

como: SEBRAE, FIESP e SIMPI, em pareceria com a CETESB. Sua principal diretriz 

é conscientizar e capacitar o setor produtivo no que diz respeito ao licenciamento 

ambiental para práticas preventivas e corretivas de produção para o seu 

desenvolvimento econômico, social e a preservação ambiental. Neste sentido, esta 

pesquisa buscou demonstrar a influência da adoção do P+L em suas atividades e 

os resultados em seus negócios e no DS. Desta forma, foi proposto o seguinte 

problema a ser investigado nesta pesquisa: 

 

 

 

 

Cabe destacar que embora outros setores das empresas também participem 

do processo e do apoio, tais como Recursos Humanos, Tecnologia e Comercial, 

Por que as micro e pequenas indústrias não têm assimilado o 

programa P+L para as práticas preventivas e corretivas de 

produção? 
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estes não são objeto desta pesquisa. O foco desta tese recai sobre o suporte do 

SEBRAE/ SIMPI / FIESP às áreas mais diretamente ligadas a produção. 

Nesse sentido, a ausência de relatos mais precisos sobre os resultados do 

programa P+L para os micro e pequenos empreendimentos industriais e sobre as 

consequências para o DS suscitou novas indagações ao autor desta pesquisa: (A 

opção pela implantação do P+L poderia ser tomada em função de um impulso ao 

invés de ser uma decisão racional e articulada? O conhecimento dos resultados 

com a implantação do P+L ajudaria em uma tomada de decisão mais consciente de 

uma determinada empresa quanto à sua adoção?  

Uma resposta a essas indagações foi dada por ROEGEN (apud CECHIN, 

2010). O autor apresenta uma visão otimista da economia neoclássica sobre a 

tecnologia, dividindo aquela em dois pontos: o primeiro sobre a possibilidade do 

desenvolvimento técnico poupador dos recursos naturais; e o segundo da facilidade 

do trabalho e o capital reprodutível substituírem os recursos naturais na produção. 

Também ROMEIRO (2012), sobre estudos relacionados ao desenvolvimento 

sustentável, discute sobre a economia ecológica e destaca que o meio ambiente 

representa um limite absoluto à expansão da economia, que lhe é um subsistema. O 

autor ressalta que por definição um subsistema não pode ser maior que o sistema 

que o contém. 

Observamos que com a crescente necessidade de reavaliação e do 

aprimoramento em seus processos de produção e de serviços para identificar quais 

são nocivos ao meio ambiente e como substituí-los, as instituições necessitam 

desenvolver projetos independentemente do seu porte e, em muitos casos, as de 

maior porte são clientes das pequenas e microempresas, que em muitos casos não 

possuem programas sustentáveis. Por outro lado, há a necessidade de 

conscientização dos consumidores na importância dos produtos e serviços 

denominados “verdes”.   

Neste contexto, as micro e pequenas empresas representam uma parcela 

importante na economia e afetam diretamente a sociedade, sendo fundamental 
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desenvolverem ações ligadas ao DS, tais como o P+ L e de Responsabilidade 

Social.  

No Brasil, com relação à postura empreendedora, segundo o GEM (2012), 

houve um crescimento de 7% em 2012 (52,8%) com relação a 2011 (43,1%), quanto 

ao número de indivíduos com disposição em abrir o seu próprio negócio, revelando-

se, entre outros pontos, o otimismo no crescimento da economia em 2013, o desejo 

de carreira e o status e respeito perante a sociedade. 

Segundo CAPRA (2009), no mundo contemporâneo, há três centros de 

poder: os governos, as empresas e a sociedade civil. O governo envolve instituições 

nacionais; as empresas e a sociedade civil se tornaram globais, e ainda segundo o 

autor a maioria dos problemas globais só poderão ser resolvidos se houver 

cooperação entre esses três setores. 

Segundo o estudo da Market Analysis (2009), empresa de pesquisa de 

mercados nacionais e latino-americanos, à medida que a crise afeta a economia 

real, esse processo indica que a sociedade em geral passou a apoiar mais 

fortemente a intervenção do governo no mercado, com as possíveis consequências 

dessa postura, como, por exemplo, preços mais altos e menos empregos. A 

pesquisa buscou identificar a opinião dos consumidores a respeito das ações 

socioambientais das empresas – se são positivas ou negativas. Os resultados 

evidenciaram uma correlação inversa entre o apoio à intervenção do governo e a 

percepção do desempenho geral das grandes empresas: quanto maior a adesão a 

uma pressão regulatória, pior a impressão quanto ao desempenho das corporações, 

e vice-versa.  

No que tange ao estudo geográfico, cabe ressaltar que o desenvolvimento de 

políticas econômicas e sociais necessita de informações adequadas. Segundo 

GALLUP (2005), os institutos de geografia e estatística são dedicados, sobretudo, a 

coletar informações sobre os fatores humanos e geográficos que afetam o 

desenvolvimento, e são fontes de pesquisa para análises econômicas e sociais. E 

complementa que a difusão eficaz da informação não é essencial apenas para os 

estrategistas do governo, mas também para aqueles que podem sofrer as 
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consequências dos problemas provocados ou influenciados pela geografia, 

inclusive as empresas.  

Cabe também discutir o desenvolvimento humano e sua importância no 

contexto econômico e no meio ambiente. De acordo com CECHIN (2010), o 

crescimento do bem estar humano está amplamente associado ao crescimento do 

consumo material. 

De acordo com BRUNDTLAND (1991), o crescimento econômico deve ser 

acompanhado com grande atenção, uma vez que o aumento da renda dos 

indivíduos melhora o acesso ao consumo e consequentemente aumenta o impacto 

sobre o meio ambiente. Cabe acrescentar a necessidade de uma reeducação na 

forma de consumo dos países mais ricos que em muitos casos não demonstram 

muitos avanços como, por exemplo, as dificuldades na implementação do Protocolo 

de Quioto
8
, apesar do amplo desenvolvimento técnico de tais países. 

Assim, dependendo do tipo de tecnologia que as organizações possam 

adotar, de acordo com o âmbito em que operam, sem considerar a perspectiva do 

meio ambiente, tais usos poderão gerar impactos significativos, inclusive sobre elas 

mesmas.  

ZILBERSZTJAN e LINS (2010), por exemplo, observam que se os gestores 

entenderem as complexas relações entre as organizações e ambiente natural e 

social, poderão responder mais adequadamente à diversas demandas. Tal 

entendimento poderá auxiliar na obtenção de uma posição de liderança em sua 

área de atuação, podendo inclusive servir de modelo e fortalecer sua imagem 

perante os consumidores, entidades e o poder público. 

Nesse ponto, cabe destacar a importância do papel do poder público no 

desenvolvimento de políticas e regulamentações voltadas ao desenvolvimento 

sustentável. Para BURSZTYN (2001), a construção de novas políticas requer não 

só a superação das limitações do velho estilo de desenvolvimento econômico, como 

                                                             
8
 Protocolo de Quioto: Convenção sobre a mudança do clima. Editado e traduzido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia com o 

apoio do Ministério das Relações Exteriores da República Federativa do Brasil, 1992. Disponível em: 

http://www.onu.org.br/rio20/documentos/(Acesso em 24/07/2013). 

http://www.onu.org.br/rio20/documentos/
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também a construção de bases tecnológicas e científicas necessárias à 

sustentabilidade social, ecológica, econômica, espacial, política e cultural. 

Assim, embora seja expressivo o número de micro e pequenas empresas no 

país (98%), e do potencial brasileiro em relação à atividade empreendedora 

(52,8%), cabe observar que, em muitos casos, a adoção de um programa ou modelo 

sustentável é apenas uma questão de sobrevivência, e geralmente os programas de 

sustentabilidade estão quase sempre concentrados nas áreas de marketing das 

empresas. 

Nesse sentido, a atividade econômica, de acordo com VITTE e GUERRA 

(2010:137), 

Inicia-se com um saque sobre algum bem ambiental: a terra, os minérios, a 

vegetação, o ar, as águas, os animais. Ao longo do processo produtivo, parte do que 

foi sacado é devolvido ao mesmo meio ambiente, sob forma de resíduos de 

produção sólidos, líquidos ou gasosos, que são despejados, quer nas águas, quer na 

atmosfera, quer no solo. Uma vez completado o ciclo produção-consumo, o bem já 

utilizado é inservível, quando não compensadora sua sucatagem para seu 

aproveitamento, e é abandonado no meio ambiente. 

Desse modo, cabe ressaltar a importância da ciência geográfica no contexto 

econômico, social e físico. No entanto, a ausência de uma articulação explica em 

parte os problemas apresentados no dia a dia da sociedade. Por outro lado, à 

medida que surgem organizações que obtêm resultados diferentes, instaura-se um 

novo processo de avaliação das novas práticas que permitem a obtenção de 

melhores resultados.  

Com relação a isso, VITTE e GUERRA (2010:136) indicam: 

A distinção entre o físico e o humano determina abordagens da mesma realidade, 

que partem da totalidade (Geografia) e bifurcam em campos integrados, mas 

separados (Geografia Física e Geografia Humana). [...] o procedimento mais 

adequado a se seguir é levar em conta as condutas humanas e os direitos e as leis 

ambientais, pois os Homens julgam-se mais espertos que a natureza; pensam que 

podem interferir no curso natural, sem antes conhecer, auscultar, determinar as 

causas e efeitos de suas ações. 
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Diante disso, podemos observar, por exemplo, empresas que adotam novas 

práticas sem a articulação entre o meio ambiente, os negócios e a sociedade 

simplesmente para seguir tendências mercadológicas. Por outro lado, os resultados 

positivos na adoção de um modelo articulado poderão influenciar positivamente as 

demais.  

Como ressalta RECLUS (2010), que o Homem tende a resistir aos laços de 

interdependência que o ligam ao seu meio, e que o efeito de retorno poderia ser-lhe 

fatal. Observamos que no mundo capitalista, as organizações se empenham na 

maximização de valor aos seus acionistas e não se mede até que ponto serve 

também a sociedade e o meio ambiente devido à interdependência salientada por 

Reclus. Neste ponto, entendemos que o ideal seria o equilíbrio entre as partes. 

 

 

1.3 Objetivos 

De acordo com o problema proposto, o objetivo geral desta pesquisa é: 

 

 

 

 

1.4 Hipóteses 

Considerando-se a diretriz teórica apresentada e diante dos objetivos 

adotados, definiram-se duas hipóteses orientadoras da pesquisa: 

 - Hipótese1: A primeira relaciona a não adoção de programas sustentáveis 

devido ao alto custo de implementação e os canais de financiamento disponíveis. 

Os custos dos programas de sustentabilidade seriam altos para implementação nos 

pequenos e microempreendimentos industriais, tornando-os inacessíveis aos 

Apresentar as razões explicativas da pouca assimilação de 

programas sustentáveis por micro e pequenos empreendimentos 

industriais. 
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mesmos; complementarmente não haveria canais de financiamento suficientes para 

sua implementação. 

- Hipótese2: A segunda aborda uma eventual falta de conhecimento dos 

empreendedores no que tange à aplicação da legislação que regula as questões 

ambientais e o DS. Se os empreendedores não tivessem conhecimento da 

legislação que regula as questões ambientais e o desenvolvimento sustentável e se 

a veiculação de informações acerca dos programas de sustentabilidade não 

atingisse os micro e pequenos empreendimentos industriais, sendo focado apenas 

aos grandes, isso acarretaria o desconhecimento de sua existência, bem como a 

ineficiência dos mecanismos de difusão. 

 

 

1.5 Contribuições desta pesquisa 

As principais contribuições desta pesquisa relacionam-se à ampliação do 

conhecimento sobre os micro e pequenos empreendimentos industriais, 

apresentando suas ações ligadas ao DS, a partir do mapeamento de suas principais 

áreas de atuação, localização e atividades. Ao serem identificados, será possível 

verificar a existência de programas sustentáveis em suas respectivas áreas de 

atuação. Isso se torna relevante na medida em que pode ser um fator importante a 

se considerar quando uma empresa encontra-se em processo de tomada de 

decisão por adotar ou não o programa P+L. O interesse dos micro e pequenos 

empreendedores industriais ou dos responsáveis pela área de produção das 

empresas por alguns dos benefícios atribuídos à adoção do programa P+L pode 

fazer com que não se atentem para algumas implicações para a sua efetiva 

implantação, sendo, assim, necessários esclarecimentos complementares, para que 

a discussão da relevância do programa P+L fique mais completa. 

Assim, justifica-se a relevância desta tese. Ao mesmo tempo, esta pesquisa 

também poderá fornecer subsídios para dar uma nova perspectiva à questão 

sustentável, além de novas pesquisas a respeito deste tema. 
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1.6 Delimitações desta pesquisa 

De acordo com os objetivos explicitados e as hipóteses levantadas para esta 

pesquisa, a metodologia adotada delimitou em oito estudos de caso do setor têxtil e 

da confecção. 

 Salientamos ainda que é recomendável especial atenção aos fatores sócio-

institucionais presentes nas empresas estudadas quando da extensão das 

conclusões obtidas para outras empresas, tais como: ramo de atuação, estrutura 

organizacional, produtos que fabricam, tecnologia de produção e de produto, 

volume de vendas, mercado em que atuam, incentivos fiscais, localização 

geográfica, entre outros. 

Embora ressaltando que os casos analisados nesta pesquisa possam não ser 

representativos do que ocorre em outras empresas, em particular em outros 

estados, e dentro das limitações de generalização expostas, esta tese oferece 

algumas conclusões sobre questões ainda um tanto quanto intrigantes ligadas ao 

DS. Estas conclusões poderão servir de referencial para outras empresas que 

pretendam implantar o programa P+L segundo sua própria realidade, ou mesmo 

para as que já o tenham implantado, e desejam fazer comparações, visando ao 

aprimoramento e a ampliação de seu DS que engloba a Responsabilidade Social, o 

Desenvolvimento Econômico, a Racionalização do uso dos Recursos Naturais e a 

Preservação do Meio Ambiente. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO CONCEITUAL 

Vivemos um mundo confuso e confusamente 

percebido. Haveria nisto um paradoxo 

pedindo uma explicação?  

(Milton Santos) 

2.1 Desenvolvimento Sustentável 

De onde deverá (ou deveria) partir as ações para a mudança?  

Das pessoas, dos governos ou das organizações? 

Se considerarmos o relatório sobre a Avaliação Ecossistêmica do Milênio, 

empreendida pelas Nações Unidas em 2005, que avaliou entre outros pontos “as 

consequências das mudanças ecossistêmicas no bem-estar humano”, verificamos 

que a conclusão do relatório demonstra que a capacidade do ecossistema terrestre 

em absorver os impactos provocados pelas atividades humanas está diminuindo 

significativamente.  

Para CASTELLS (1999), com a virada do milênio (anos 2000), nós, humanos, 

nos últimos 25 anos devido, principalmente, à revolução tecnológica com base na 

informação, transformamos o nosso modo de pensar, de produzir, de consumir, de 

negociar, de administrar, de comunicar, de viver, de morrer, de fazer guerra e de 

fazer amor. Tais mudanças reflete-se em uma economia global e dinâmica com 

cada vez mais pessoas e atividades em todo o mundo, transformando o espaço e o 

tempo. 

Neste contexto, também SACHS (2008) aponta que desenvolvimento é 

distinto do crescimento econômico. O desenvolvimento na modernidade propõe a 

mudança de forma estrutural que vai além da multiplicação material, sendo 

fundamental promover a igualdade e a equidade social. 

Fatores como a globalização, abertura de mercados e alta competitividade 

estão impulsionando as empresas a buscarem uma excelência organizacional. 
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Neste processo há duas faces: uma que alavanca as organizações e outra que 

fomenta, ao mesmo tempo, a exclusão social e a degradação ambiental.  

Assim, para amenizar a exclusão social e a degradação ambiental, ações de 

responsabilidade social são alternativas ao sistema competitivo convencional.  

Os investimentos em tecnologia e inovação já não têm sido suficientes para 

as organizações se manterem no mercado. Desse modo, a dimensão do meio 

ambiente para a preservação das espécies e produtos menos poluentes é 

importante para diminuir os impactos do crescimento e a velocidade e a voracidade 

industrialista mundial. 

Autores como HAMEL & PRAHALAD (1995:32) enfatizam que: 

O futuro é agora. Em cinco anos, o curto e o longo prazo não estarão delimitados por 

uma linha de demarcação bem definida. O curto e o longo prazo estão 

extremamente interligados. Embora muitas megaoportunidades de amanhã ainda 

estejam na infância, nesse momento, empresas do mundo inteiro estão competindo 

pelo privilégio de sua paternidade. Alianças estão sendo formadas, competências 

estão sendo reunidas e experimentos estão sendo conduzidos nos mercados 

nascentes - tudo na esperança de captar uma fatia das futuras oportunidades 

mundiais. 

Do exposto, cabe ressaltar a importância da adoção de programas de 

sustentabilidade e responsabilidade social pelas empresas, independentemente de 

seu porte e atividade, uma vez que a competição é latente.  

Nesse sentido, cabe salientar que o processo de globalização ou 

internacionalização do espaço industrial resulta em grande parte dos avanços e 

inovações tecnológicas com visão basicamente econômica. 

 O termo Desenvolvimento Econômico Sustentável, segundo BRUNDTLAND 

(1998:6), é definido como “[...] aquele que satisfaz as necessidades do presente 

sem comprometer a capacidade das futuras gerações satisfazerem suas próprias 

necessidades
9
”. Apresenta um desafio iminente de compatibilizar crescimento e 

                                                             
9
 Cabe uma reflexão do chavão utilizado amplamente na Rio92 quando o assunto é o DS. Nesse caso, acerca do exponencial 

crescimento populacional e suas necessidades de consumo, bem como a utilização de insumos oriundos de produtos reciclados 



 

 

 

48 

desenvolvimento, numa sociedade que não abre mão do conforto proporcionado 

pelo poder econômico e da ascensão da renda e consumo nos países emergentes. 

Abaixo se vê o tripé desenvolvido por Gro Brundtland e aprovado na Rio 92 (Figura 

6).  

Figura 6: Sustentabilidade - Triple Bottom Line.  

 

Fonte: BRUNDTLAND (1998). 

 

Desse modo, em relação à natureza da atividade empresarial, a 

responsabilidade é parte integrante do processo de implementação de todos os 

aspectos da sustentabilidade. Apesar disso, a responsabilização parece ter um 

enfoque particularmente social. Isso ocorre porque tais aspectos (da 

sustentabilidade) ou a própria responsabilização não só dizem respeito a forma pela 

qual uma organização se relaciona com seus diversos públicos (stakeholders
10

), 

mas também se essa responsabilidade é de desenvolvimento social (HENRIQUES; 

RICHARDSON: 2004). 

                                                                                                                                                                                              
indicam a necessidade de um olhar mais amplo e o desenvolvimento de programas (principalmente educacional), investimentos e 

ações mais efetivos ligados ao DS. 
10

  Partes interessadas ligadas direta ou indiretamente ao negócio. 
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Atuar com responsabilidade é muito complexo, uma vez que essa habilidade 

se relaciona com todos os aspectos da sustentabilidade, tendo um lugar privilegiado 

em relação à dimensão social. Nesse aspecto, é crucial que as questões de 

sustentabilidade sejam trabalhadas pelas empresas com toda a gama de seus 

stakeholders onde a grande maioria das questões relativas à sustentabilidade pode 

caber bem nas três dimensões do triple bottom line (HENRIQUES; RICHARDSON: 

2004). 

Cabe destacar que o conceito do TBL é apenas uma parte do DS que exige a 

compreensão dos aspectos socioambientais, culturais, históricos, empresariais, 

como também o conhecimento científico. 

No final do século XX, percebeu-se que os problemas socioambientais estão 

interligados. Problemas de ordem global atingem o cotidiano de todos. 

Para SCHALTEGGER, et.al. (2011) o DS necessita de uma aplicação 

interdisciplinar entre o acadêmico e o profissional. Por outro lado, sua abordagem 

deve considerar a transdisciplinaridade, como, por exemplo, o desenvolvimento de 

modelos de negócios mais sustentáveis que inclui a estratégia empresarial, 

pesquisa e desenvolvimento, gestão de pessoas, marketing, entre outros. A Figura 

7 apresenta um modelo sistêmico de criação de valor envolvendo não só a estrutura 

empresarial, mas também os steakholders na perspectiva transdisciplinar.  
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Figura 7: Modelo Sistêmico de Geração de Valor  

 

Fonte: HAMEL; PRAHALAD (1995) adaptado pelo autor. 

 

De acordo com a literatura consultada, a construção do conceito de DS nesta 

pesquisa se fundamentou dos anos 1970 quando, o matemático Nicholas 

Georgescu-Roegen criticou o modelo econômico, prevendo que a partir dos anos 

1990 haveria tragédias, alertando: “Se a economia do descarte dos bens e do 

desperdício continuar, seremos capazes de entregar a Terra ainda banhada de sol 

apenas à vida bacteriana”. (CECHIN, 2010). 

Para SANTOS (1997:18), sem a aceleração contemporânea, a 

competitividade que permeia o discurso e a ação dos governos e das grandes 

empresas não seria possível, nem seria viável sem os progressos técnicos recentes 

e a correspondente fluidez do espaço. 

Uma implicação evidente é que já não há espaço para ilhas culturais ou 

econômicas. A maior parte dos países está empreendendo esforços amplos de 

modernização nas formas de gestão do Estado. Uma implicação imediata dessa 

nova realidade é que não mais se precisa de um Estado tão centralizado. Já que a 
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população que vive em núcleos urbanos, pode-se resolver localmente grande parte 

de seus problemas (SANTOS 1997).  

Essa nova realidade levou os países altamente industrializados a adotarem 

uma estrutura de Estado profundamente diferente da brasileira, com ampla 

participação de seus governos.  

Assim, começa a adquirir peso fundamental o espaço público comunitário 

que reflete a evolução de democracia representativa para sistemas 

descentralizados e participativos, como apresenta HARVEY (1999:117): 

Se houve alguma transformação na economia política do capitalismo do final do 

século XX, cabe-nos estabelecer quão profunda e fundamental pode ter sido a 

mudança. São abundantes os sinais e marcas de modificações radicais em 

processos de trabalho, hábitos de consumo, configurações geográficas e 

geopolíticas, poderes e práticas do Estado etc. No Ocidente, ainda vivemos uma 

sociedade em que a produção em função de lucros permanece como o princípio 

organizador básico da vida econômica. Portanto, precisamos de alguma maneira 

representar todos os grandes eventos ocorridos desde a grande recessão do pós-

guerra (...). 

Observamos que, se por um lado a industrialização foi incorporada ao 

cotidiano das pessoas com uma série de novos produtos e serviços, como o 

plástico, por exemplo, que demora pelo menos um século para desaparecer 

completamente, esse impulso também aumentou o número de metrópoles e, por 

conseguinte, o aumento do número de empresas e em especial as micro e as 

pequenas.  

De acordo com FERREIRA (1999:5),  

No caso brasileiro, pelas características históricas, o processo de industrialização e 

urbanização trouxe para as regiões metropolitanas – e atualmente, dado o processo 

de “contrametropolização”, também vem trazendo para as regiões do interior dos 

Estados – a ampliação das carências sociais e dos serviços públicos e, ainda, as 

falências das políticas administrativas. 

  Observa-se do exposto que HARVEY (idem) defende positivamente as 

transformações nos processos de trabalho no Ocidente, deixando de ressaltar a 
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exclusão social. Por outro lado, FERREIRA (idem) critica a industrialização e a 

urbanização como fomentadoras da exclusão social. No mundo capitalista, as 

organizações existem para maximizar valor aos seus acionistas e não se sabe até 

que ponto serve também à sociedade.  

  Segundo BOFF (2009), é importante inserir a globalização na dimensão 

ética, que ensina os valores mínimos que nos permite não nos devorar uns aos 

outros, assim como salvar o planeta Terra e a natureza devastada e, no que tange à 

sustentabilidade, falta comprometimento efetivo com a busca de um novo acerto 

entre economia e ecologia na perspectiva da manutenção da vida na terra, sendo 

contrário às políticas desenvolvimentistas, que priorizam o crescimento econômico 

em detrimento das questões ambientais e sociais. 

  Do exposto, observamos que o crescimento nas cidades é irreversível, assim 

como a busca pelo conforto na utilização de produtos e serviços. Por outro lado, se 

as micro e pequenas empresas industriais atuarem como agentes no processo de 

transformação dos resíduos e nas ações sociais, os ganhos serão significativos, 

apesar de ser de responsabilidade do poder público a gestão dos resíduos e na 

participação nas políticas de logística reversa das empresas.  

  Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e 

Resíduos Especiais (ABRELP), no Brasil, apenas 1,4% do lixo é reciclado e na 

União Europeia 45%, o que mostra o quanto ainda pode e deve ser feito nesse 

aspecto.  

Ainda de acordo com a ABRELP (2011), o Brasil produziu 61,9 milhões de 

toneladas de Resíduos Sólidos Industriais (RSI) e a região sudeste é responsável 

por 52,7% e o estado de São Paulo por 17,6%. Esta pesquisa poderá contribuir para 

a ampliação do conhecimento referente à importância da implementação de 

programas voltados às questões do desenvolvimento sustentável e a integração 

entre o setor público e privado para ações e programas efetivos no planejamento 

urbano e ambiental com responsabilidade. 

A conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento e Meio Ambiente 

– a Rio –92, como ficou conhecida – marcou o início de um grande compromisso 
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público de 180 chefes de Estado e Governo de todo o mundo com o futuro do 

planeta. A conferência evidenciou o que já se sabia: o esgotamento de um modelo 

de desenvolvimento que se mostrou ecologicamente predatório e socialmente 

perverso. O documento que sintetiza as preocupações com o modelo de 

desenvolvimento até então praticado e aponta para um modelo sustentável a ser 

perseguido por todos os países do mundo é a Agenda 21. 

De acordo com BRUNDTLAND (1998), a humanidade encontra-se ante a 

necessidade de transitar do estilo atual a um estilo de desenvolvimento sustentável 

que “satisfaça as necessidades das gerações atuais sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras de satisfazer suas próprias necessidades”. 

A agenda 21, cujo objetivo é viabilizar o desenvolvimento sustentável e 

preparar o mundo para os desafios do século XXI, é um programa de ações que 

busca compatibilizar o desenvolvimento econômico com justiça social e 

sustentabilidade ambiental e propõe uma variedade de procedimentos a serem 

adotados nos diversos campos da atividade humana, cooperação internacional e 

parcerias com organizações da sociedade civil para atingir o desenvolvimento 

sustentável. 

Segundo JACOBI (1999:9), 

Para compreender adequadamente o potencial transformador das relações sociais 

que representam o processo da Agenda 21, é importante recordar que o fundamento 

político da sustentabilidade encontra-se estreitamente vinculado ao processo de 

fortalecimento da democracia e da construção da cidadania e procura garantir a 

incorporação plena dos indivíduos no processo de desenvolvimento. A 

descentralização e participação podem fortalecer o compromisso com a 

sustentabilidade. 

Cabe ressaltar que o Conselho Europeu de Estocolmo, em 2001, decidiu que 

a estratégia de desenvolvimento sustentável da UE (União Europeia) deveria 

completar e reforçar seu compromisso político mediante a inclusão de uma 

dimensão ambiental e reconheceu que, em longo prazo, crescimento econômico, 

coesão social e proteção ambiental deverão ser concomitantes. 
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SACHS (2007) defende que a economia só tem valor se conservar a natureza 

e produzir qualidade social e complementa que esta é a nova moda do 

desenvolvimento. Por outro lado acrescenta que o crescimento econômico nos 

padrões de consumo atuais no mundo desenvolvido provoca a destruição ambiental 

e gradativamente se torna inviável. E ressalta a importância de se criar um modelo 

de desenvolvimento, antes que a degradação se torne irreversível, condenando 

assim a nossa espécie. 

Nesta perspectiva, BURSZTYN (1993, apud SACHS) destaca ainda que além 

da necessidade de se considerar, no planejamento, as dimensões social, econômica 

e ecológica, deve-se contar com mais duas dimensões: a espacial e a cultural. No 

caso da dimensão da sustentabilidade social, a meta principal é a construção de 

uma sociedade mais nivelada no que tange à distribuição de renda e de bens; a 

sustentabilidade ecológica deve ser mantida por meio de medidas que objetivem o 

aumento significativo da capacidade de carga do planeta como a racionalização do 

uso de combustíveis fósseis, redução sistemática do volume de resíduos e poluição, 

diminuição e limitação no consumo de materiais, investimentos em educação para o 

desenvolvimento de pesquisas para obtenção de tecnologias mais eficientes e com 

menores índices de poluição e também normas e procedimentos adequados, 

voltados à proteção ambiental; a sustentabilidade espacial deve ter como objetivo a 

obtenção de [...] “uma configuração rural-urbana mais equilibrada e uma melhor 

distribuição territorial dos assentamentos humanos e das atividades econômicas 

[...]”. (Id. pág.38) e por fim, a sustentabilidade cultural, que inclui: 

 

[...] a procura de raízes endógenas de processos de modernização e de sistemas 

agrícolas integrados, processos que busquem mudanças dentro da continuidade 

cultural e que traduzam o conceito normativo de ecodesenvolvimento em um 

conjunto de soluções específicas para o local, o ecossistema, a cultura e a área. 

 

Nesse aspecto, de acordo com o PNUMA (2011), o conceito de economia 

verde se identifica com um conjunto de atividades econômicas que resultam em 

melhorias ao bem estar humano e a equidade social, enquanto reduzem 

significativamente os resíduos ambientais e a escassez ecológica. 
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  Sob essa perspectiva, este trabalho poderá contribuir para que os micro e 

pequenos empreendimentos possam rever seus modelos de negócios e, na prática, 

criar produtos e serviços que contribuam significativamente para a melhoria da 

questão socioambiental, tanto dos seus públicos internos como externos. 

  Contudo, para que haja efetividade do processo de planejamento e 

desenvolvimento organizacional e a construção da sustentabilidade dependerá 

significativamente do grau de compromisso do poder público nos planos vertical e 

horizontal dos empreendedores e da sociedade civil (SANTANA apud PHILIPPI; 

MALHEIROS, 2007). 

  A intensa competitividade nos negócios muitas vezes afasta as organizações 

do diálogo necessário entre os envolvidos internos e externos da empresa de forma 

aberta e inclusiva das ações que serão adotadas. Os stakeholders devem ser 

informados se suas demandas foram incluídas no planejamento das empresas e se 

participarão de alguma forma do processo de implementação (KIM; MAUBORGNE, 

2005). 

Segundo MENON (1994), é preocupante o crescimento da população da 

Terra, que em 2011 era de sete bilhões podendo chegar aos anos 2100 ao 

alarmante nível de quinze bilhões de pessoas. E reflete sobre a importância da 

aplicação da ciência, de forma a garantir o desenvolvimento sustentável. 

  Neste enfoque, o crescimento corporativo sem o planejamento sustentável se 

torna relevante devido a sua ação direta e indireta representadas por seu sistema 

de produção e descarte, vendas, demanda por novos materiais e a distribuição até o 

cliente final, produzindo impactos significativos no meio ambiente e na sociedade. 

(Figura 8). 
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Figura 8: A linha do tempo do Desenvolvimento Sustentável 

 

 

Fonte: LOUETTE, A. Org.(2007), adaptado pelo autor. 

 

O Brasil é um país rico em recursos naturais e com grande número de 

executivos que entendem o potencial para a vantagem competitiva baseada na 

gestão dos aspectos ambientais. Pode-se emergir como uma nação que quebra 

paradigmas e se move em direção a um futuro de energias limpas e a um novo 

modelo de capitalismo fundado no compromisso com a sustentabilidade (ESTY, 

2008). 

Nesta tese, a sustentabilidade é entendida como a possível conciliação e 

articulação, devido ao número expressivo de micro e pequenos empreendimentos, 

com as políticas públicas e a legislação e o meio ambiente na produção, utilização, 

descarte e reutilização de materiais e recursos. 
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Nesse aspecto, cabe destacar a importância do Relatório de Brundtland, que 

mobilizou autoridades acerca do DS nas questões sociais, econômicas e 

ecológicas, contudo, em muitos casos, sua implementação foi ineficaz devido aos 

interesses dos países desenvolvidos, uma vez que não estavam dispostos a ceder e 

sim a manter seus elevados padrões de consumo. A indagação é até que ponto 

houve avanços no conceito do DS ou apenas caminhou para ser apenas um chavão 

mundial (Quadro 1: 58). 

Nesse sentido, nesta pesquisa objetivamos compreender a evolução do DS à 

luz do desenvolvimento econômico, social e ambiental. Procurar-se-á demonstrar 

através da Cronologia ligada ao processo e evolução do DS com os principais 

adventos no Brasil e no mundo (Quadro 1: 58).  

O termo surgiu nos anos 1970, com o nome de Ecodesenvolvimento
11

. 

Contudo, para ser sustentável, de acordo com ROMEIRO (2012), o desenvolvimento 

deve ser economicamente sustentado (ou eficiente), socialmente desejável (ou 

includente) e ecologicamente prudente (ou equilibrado). Cabe observar que as 

diferenças econômicas e sociais entre os países são latentes e o equilíbrio e 

desenvolvimento requer tempo e investimentos de longo prazo. Nos anos 1990, 

observamos que, apesar dos esforços, houve poucos avanços na relação 

crescimento econômico e meio ambiente, como por exemplo, o advento de estudos 

relacionados à influência do aquecimento global (tema central do Protocolo de 

Kyoto em 1997). Já nos anos 2000, percebemos que a interação do Estado com o 

mercado é fundamental para o avanço do DS no sentido da implementação de 

legislação específica ao meio ambiente, ações preventivas com redução de custos e 

principalmente a inclusão da sociedade nas discussões e conscientização da 

importância do equilíbrio econômico, social e do meio ambiente. 

 

 

 

                                                             
11

Conceito cunhado na 1ª Conferencia da ONU sobre meio ambiente em Estocolmo, Suécia em 1972. 
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Quadro 1: Cronologia do Desenvolvimento Sustentável 

 

PERÍODO 

 

EVENTO 

 

RESUMO 

1972 Conferência de 

Estocolmo 

Conferência que chamou a atenção das nações 

para o fato de que a ação humana estava causando 

séria degradação da natureza e criando severos 

riscos para o bem-estar e a própria sobrevivência 

da humanidade. Também foi marcada pelo 

confronto entre as perspectivas dos países 

desenvolvidos e dos em desenvolvimento. Os 

desenvolvidos estavam preocupados com os efeitos 

da devastação ambiental sobre a Terra e os em 

desenvolvimento argumentavam que estavam 

assolados pela miséria, com problemas de moradia, 

saneamento básico e com o baixo desenvolvimento 

econômico. A conferência produziu a Declaração 

sobre o Meio Ambiente Humano, uma declaração 

de princípios de comportamento e responsabilidade 

que deveriam governar as decisões concernentes 

às questões ambientais. A Delegação Brasileira na 

Conferência de Estocolmo declara que o país está 

“aberto à poluição, porque o que precisa são de 

dólares, desenvolvimento e empregos”. 

 PNUMA (Programa 

das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente) 

O PNUMA foi criado pela Assembleia Geral da 

ONU, como um dos resultados da conferência da 

ONU sobre o Meio Ambiente Humano e teve seu 

mandato ampliado com o advento da Agenda 21.  

1973                SEMA (Secretaria 

Especial do Meio 

Ligada à Presidência da República, propunha 

discutir com a opinião pública a questão ambiental, 
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Ambiente) fazendo que as pessoas se preocupassem mais 

com o meio ambiente e evitassem atitudes 

predatórias, mas não contava com nenhum poder 

policial para atuar em defesa do meio ambiente. 

1981 CONAMA (Conselho 

Nacional do Meio 

Ambiente) 
12

 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA 

é o órgão colegiado de caráter deliberativo e 

consultivo do Sistema Nacional de Meio Ambiente − 

SISNAMA. 

Foi criado pela Lei no 6.938, de 31 de agosto de 

1981, que instituiu a Política Nacional de Meio 

Ambiente. Essa Lei, regulamentada pelo Decreto no 

99.274, de 6 de junho de 1990, com alterações 

posteriores, disciplina as competências do 

Conselho. Ao longo de seus 30 anos
13

, o CONAMA 

já esteve vinculado ao antigo ministério do Interior - 

MINTER, à Secretaria Especial de Meio Ambiente 

da Presidência da República – SEMA/PR e ao 

próprio Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e 

Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, antes de 

ser vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, 

criado pela Lei no 8.490, de 19 de novembro de 

1992. 

1983 CONSEMA (Conselho 

Estadual do Meio 

Ambiente) 
14

 

Criado em 1983, o Conselho Estadual do Meio 

Ambiente – CONSEMA serviu de embrião para a 

formação da Secretaria do Meio Ambiente à qual 

está hoje integrado. O CONSEMA foi concebido no 

contexto em que a discussão social de assuntos 

ambientais tornou-se urgente. Problemas como a 

poluição de Cubatão, que em 1983 apresentava 

                                                             
12

Disponível em: http://www.mma.gov.br/port/conama/processos/61AA3835/LivroConama.pdf (Acesso em 14/03/2013). 
13

 Referência bibliográfica de 2012, conforme nota 8. 
14

 Disponível em: http://www.ambiente.sp.gov.br/consema/ (Acesso em 15/03/13). 

http://www.mma.gov.br/port/conama/processos/61AA3835/LivroConama.pdf
http://www.ambiente.sp.gov.br/consema/
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níveis assustadores, a ameaça à sobrevivência da 

Floresta Atlântica da Serra do Mar, o ingresso da 

cidade de São Paulo no ranking das cidades mais 

poluídas do mundo e a tentativa de se construírem 

usinas nucleares região que, anos depois, se 

transformaria na Estação Ecológica da Jureia-

Itatins, começavam a alarmar uma sociedade antes 

quase que alienada das questões ambientais. Tais 

problemas caracterizaram-se como os primeiros 

desafios enfrentados pelo Conselho, que nasceu 

para atender os anseios da sociedade e para 

introduzir definitivamente a política ambiental no 

cenário político do Estado.  As atribuições do 

CONSEMA são amplas, como a avaliação e 

acompanhamento da política ambiental, no que se 

refere à preservação, conservação, recuperação e 

defesa do meio ambiente, passando pelo 

estabelecimento de normas e padrões ambientais, 

até a convocação e condução de audiências 

públicas e, sob determinadas circunstâncias, a 

apreciação de EIAs/RIMAs
15

-Estudos e Relatórios 

de Impacto sobre o Meio Ambiente. À luz do Art. 

193 da Constituição do Estado, foram revistas pela 

Lei 13.507/2009, que transformou o Conselho em 

órgão consultivo, normativo e recursal, integrante 

do SEAQUA-Sistema Estaduais de Administração 

da Qualidade Ambiental. 

                                                             
15

 O EIA (Estudo de Impacto Ambiental) é responsável por demonstrar dados refrentes à coleta de material, análise, bibliografia 

(textos) e também tem o estudo das prováveis consequências e impactos ambientais que podem ser causados pela obra ou 

empreendimento e direcionamento do procedimento que deverá ser adotado para sua construção. O RIMA (Relatório de Impacto ao 

Meio Ambiente) é um relatório conclusivo que através dos termos técnicos indica e esclarece a análise do Impacto Ambiental. É o 

relatório responsável pelos levantamentos e conclusões, cabendo ao órgão público licenciador analisar e observar as condições e 

viabilidade do empreendimento. 
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1987 Comissão de 

Brundtland 

 

 

Publicação do relatório Brundtland, Nosso futuro 

comum, redigido pela ONU (Comissão para o 

Ambiente e Desenvolvimento) que identifica os 

principais problemas ambientais e estabelece o 

ambiente como prioridade internacional e 

sincronização entre os problemas sociais, 

econômicos e ecológicos. 

1988 Constituição da 

República Federativa 

do Brasil 

 

O capítulo VI
16

 é dedicado ao meio ambiente, 

especificando um conjunto de direitos, prerrogativas 

e obrigações. Cria leis específicas para as ações 

públicas por danos causados ao meio ambiente e 

entre outras questões, estabelece a obrigatoriedade 

de se elaborar um estudo prévio de impacto 

ambiental para a instalação de obra ou atividade 

potencialmente causadora de significativa 

degradação do meio ambiente. 

 O Brasil é escolhido 

para sediar o evento 

da ONU sobre meio 

ambiente 

O assassinato do seringueiro Chico Mendes 

(Francisco Alves Mendes Filho) em 22 de dezembro 

de 1988 teve repercussão internacional catalisando 

as atenções mundiais paras o Brasil, em especial à 

Floresta Amazônica e os povos que lá viviam. 

1989 IBAMA (Instituto 

brasileiro do Meio 

Ambiente e dos 

Recursos Naturais 

Renováveis) 

Criado o Instituto brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), pela fusão 

da Secretaria do Meio Ambiente (SEMA), as 

Superintendência da Pesca (SUDEPE), da 

Superintendência da Borracha (SUDHEVEA) e do 

Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal 

(IBDF), pela Lei nº 7.735, de 22 de fevereiro de 

1989. 

                                                             
16

 Vide  Anexo A pág.237. Disponível em: http://www.mma.gov.br/port/bioseguranca/índex.cfm (Acesso em 14/03/2013). 
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 Conceito de Produção 

Mais Limpa (P+L) 
17

 

O conceito de Produção Mais Limpa (P+L) foi 

definido pelo PNUMA, no início da década de 1990, 

como sendo a aplicação contínua de uma estratégia 

ambiental preventiva integrada aos processos, 

produtos e serviços para aumentar a eco-eficiência 

e reduzir os riscos ao homem e ao meio ambiente. 

Aplica-se a (1) processos produtivos, como a 

inclusão da conservação de recursos naturais e 

energia, eliminação de matérias primas tóxicas e 

redução da quantidade e da toxicidade dos resíduos 

e emissões; a (2) produtos, envolvendo a redução 

dos impactos negativos ao longo do ciclo de vida de 

um produto, desde a extração de matérias-primas 

até a sua disposição final, e a (3) serviços, com 

estratégia para incorporação de considerações 

ambientais no planejamento e entrega dos serviços. 

1990 SEMA (Secretaria 

Especial do Meio 

Ambiente) 

Foi criada a Secretaria Especial do Meio Ambiente 

(SEMA) da Presidência da República, que em 1992 

torna-se Ministério do Meio Ambiente (MMA), 

transformado em MMA, dos Recursos Hídricos e da 

Amazônia Legal em 1995 e em 1999 volta à 

denominação MMA. Tais transformações são 

testemunho do caráter volátil do arcabouço 

institucional criado pelo poder público brasileiro 

para lidar com a questão ambiental. Outro aspecto 

relevante é que as mudanças institucionais têm sido 

o turnover
18

 de dirigentes das respectivas agências 

governamentais. 

                                                             
17

 Disponível em: http://www.pnuma.org (Acesso em 15/04/2013). 
18

 De acordo com HOUAISS (2006), rotatividade de pessoal. 

http://www.pnuma.org/
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 Relatório de avaliação 

do IPCC
19

 

 

Sob a recomendação do Painel Intergovernamental 

sobre Mudanças Climáticas (IPCC), a ONU inicia as 

negociações para a adoção da Convenção sobre 

mudanças climáticas. O primeiro relatório do IPCC 

afirmou que a mudança climática representa uma 

ameaça à humanidade. 

 IDH
20

 (Índice de 

Desenvolvimento 

Humano) 

O índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma 

medida resumida do progresso em longo prazo em 

ter dimensões básicas do desenvolvimento humano: 

renda, educação e saúde. O objetivo da criação do 

IDH foi o de oferecer um contraponto a outro 

indicador muito utilizado, o Produto Interno Bruto 

(PIB) per capita, que considera apenas a dimensão 

econômica do desenvolvimento. O IDH pretende ser 

uma medida geral e sintética que, apesar de 

ampliar a perspectiva sobre o desenvolvimento 

humano, não abrange nem esgota todos os 

aspectos de desenvolvimento e se tornou uma 

referência mundial e no Brasil. Além disso, tem sido 

utilizado pelo Governo Federal na administração do 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-

M)
9
 que pode ser consultado no Atlas de 

Desenvolvimento Humano no Brasil com 

informações socioeconômicas sobre os municípios, 

estados e o Distrito Federal do país. 

1992 Rio-92 Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento na cidade do Rio de 

Janeiro. Dentre os objetivos principais, destacam-

                                                             
19

 A evidência científica trazida pelo Relatório de Avaliação do IPCC, de 1990, salientou a importância das mudanças climáticas 

como um desafio que requer a cooperação internacional para enfrentar suas consequências. E, portanto, desempenhou um papel 

decisivo na condução para a criação da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), a chave do 

tratado internacional para reduzir o aquecimento global e lidar com as consequências das alterações climáticas. Disponível em: 

http://www.ipcc.ch/organization/organization_history.shtml (Acesso em16/04/2013). 
20

 Disponível em: http://www.pnud.org.br/IDH/DH.aspx (Acesso em 16/04/13). 

http://www.ipcc.ch/organization/organization_history.shtml
http://www.pnud.org.br/IDH/DH.aspx
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se: - examinar a situação ambiental mundial desde 

1972 e suas relações como estilo de 

desenvolvimento vigente; - estabelecer mecanismos 

de transferência de tecnologias não poluentes aos 

países subdesenvolvidos; - examinar estratégias 

nacionais e internacionais para incorporação de 

critérios ambientais ao processo de 

desenvolvimento; - estabelecer um sistema de 

cooperação internacional para prever ameaças 

ambientais e prestar socorro em casos 

emergenciais; - reavaliar o sistema de organismos 

da ONU, eventualmente criando novas instituições 

para programar as decisões de conferência.  A 

conferência também ficou conhecida como “Cúpula 

da Terra” (Earth Summit), contando com a presença 

de representantes de 172 países. Foram assinados 

os documentos: - Declaração do Rio sobre meio 

ambiente e desenvolvimento; - Agenda 21; - 

Princípios para a administração sustentável das 

florestas; - Convenção da biodiversidade. Dentre os 

protocolos que foram negociados, destaca-se a 

Agenda 21, sendo o primeiro documento de 

compromisso internacional voltado ao horizonte de 

longo prazo, segundo princípios de sustentabilidade 

ambiental. No que tange aos setores empresariais 

reivindicavam privatizações de empresas públicas e 

as organizações da sociedade civil demandavam 

uma maior descentralização do poder de decisão. 

 Comissão para o 

Desenvolvimento 

Sustentável (CDS) 

Criada pela Assembleia Geral da ONU após a Rio-

92 (em inglês, Commission on Sustainable 

Development), como uma comissão funcional do 
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 Conselho Econômico e Social da ONU a 

(ECOSOC). É composta por 53 Estados-membros, 

com mandatos de três anos, cuja finalidade é a de 

examinar a implementação da Agenda 21 nos níveis 

nacional, regional e internacional e é guiada 

explicitamente pelos princípios da Declaração do 

Rio de Janeiro. Monitora também a integração dos 

objetivos desenvolvimentistas e ambientais que 

permeiam todo o sistema das Nações Unidas, 

coordena o processo decisório entre governos 

nessas matérias e ainda faz recomendações sobre 

quaisquer medidas necessárias para a promoção do 

desenvolvimento sustentável. Atua também como 

revisora dos compromissos financeiros assumidos 

na Agenda 21 e pode formular recomendações pelo 

ECOSOC e à Assembleia Geral. 

 Ministério da 

Educação (MEC) 
21

 

Carta brasileira de Educação Ambiental. Política 

Nacional de Educação Ambiental Lei nº 9.795, de 

27 de abril de 1999 que dispõe sobre a educação 

ambiental, institui a Política Nacional de Educação 

Ambiental e dá outras providências. 

1993 IBAMA 
22

 Decreto nº 750/1993 que dispõe sobre o corte, a 

exploração e a supressão de vegetação primária ou 

nos estágios avançado e médio de regeneração da 

Mata Atlântica. 

 Convenção sobre 

Diversidade Biológica 

(CDB) 
23

 

Trata-se do primeiro acordo global sobre a 

conservação e o uso sustentável da biodiversidade, 

assinado durante a conferência da ONU sobre Meio 

                                                             
21

 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/educacaoambiental/ealegal.pdf (Acesso em 12/03/2013). 
22

 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D750.htm (Acesso em 12/03/2013). 
23

 Disponível em: http://www.mma.gov.br/estruturas/sbf_chm_rbbio/_arquivos/cdbport_72.pdf (Acesso em 12/03/2013). 

http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/educacaoambiental/ealegal.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D750.htm
http://www.mma.gov.br/estruturas/sbf_chm_rbbio/_arquivos/cdbport_72.pdf
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Ambiente e Desenvolvimento em 1992. A 

convenção estabelece três objetivos principais: - a 

conservação da diversidade biológica; - o uso 

sustentável de seus componentes e a partição justa 

e equitativa dos benefícios oriundos do uso dos 

recursos genéticos. Também são tratadas na 

Convenção temas como: - preservação do habitat; - 

direitos de propriedade intelectual; - biossegurança 

e direitos dos povos indígenas. A convenção foi um 

marco na lei internacional, reconhecida por sua 

filosofia compreensiva, baseada em ecossistemas 

para a proteção da biodiversidade. 

 SVMA (Secretaria 

Municipal do Verde e 

Meio Ambiente) 
 24

 

Criada em 1993 (Lei n. 11426/93), vem passando 

por reorganizações devido às demandas das 

questões ambientais da cidade de São Paulo. 

Compete à SVMA: - planejar, ordenar e coordenar 

as atividades de defesa do meio ambiente no 

Município de São Paulo, definindo critérios para 

conter a degradação e a poluição ambiental; - 

manter relações e contatos visando a cooperação 

técnico-científica com órgãos e entidades ligados 

ao meio ambiente, do Governo Federal, dos 

Estados e dos Municípios brasileiros, bem como 

com órgãos e entidades internacionais; - 

estabelecer com os órgãos federal e estadual do 

Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA 

critérios visando a otimização da ação de defesa do 

meio ambiente no Município de São Paulo. 

1995 PNUMA - Programa Acordo sobre o Programa de Ação Mundial para a 

                                                             
24

 Disponível em: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/organizacao/index.php?p=3246 (Acesso em 

13/04/13).  

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/organizacao/index.php?p=3246
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das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente 

Proteção do Meio Ambiente Marinho contra a 

Poluição Terrestre, firmado em Washington- EUA.  

 Desenvolvimento 

Social 

Cúpula Mundial para o Desenvolvimento Social, em 

Copenhague, na Dinamarca, cujos objetivos são: - 

criação de um ambiente econômico-político-social-

cultural e jurídico que permita o desenvolvimento 

social. 

 ONG – Conselho 

Mundial de Comércio 

para o 

Desenvolvimento 

Sustentável 

Criação do Conselho Mundial de Comércio para o 

Desenvolvimento Sustentável (World Business for 

Sustainable Development – WBCSB), que 

encorajou a indústria a procurar melhorias na 

lucratividade, por meio da redução do consumo de 

recursos e energia e da redução de emissões. 

Atualmente o WBCSB conta com centenas de 

membros com resultados significativos em suas 

economias e para o meio ambiente. 

 Código Florestal 
25

 

 

 

 

 

 

 

A Presidência da República edita uma Medida 

Provisória (MP) alterando e acrescentando artigos à 

Lei nº 4.771/65 (Código Florestal) que tem como 

objetivo aumentar a proteção das florestas 

localizadas em propriedades rurais na Amazônia 

Legal. Após extensa e turbulenta discussão no 

Congresso Nacional foi editada a  Lei nº 12.651, 

de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a 

proteção da vegetação nativa; altera as Leis 

n
os

 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de 

dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro 

de 2006; revoga as Leis n
os

 4.771, de 15 de 

setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, 

                                                             
25

 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm (Acesso em 14/04/2013). 
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e a Medida Provisória n
o
 2.166-67, de 24 de agosto 

de 2001; e dá outras providências. 

 Centro de 

Desenvolvimento 

Sustentável (CDS) 

Criado por um grupo de professores da UnB 

(Universidade de Brasília) que se dedica ao estudo 

de questões socioambientais e sua missão é 

promover a ética da sustentabilidade por meio do 

diálogo entre os saberes. 

 Subprogramas de 

Projetos 

Administrativos (PDA) 

– Brasil Alemanha 
26

 

O Ministério do Meio Ambiente – MMA, por meio do 

Programa Piloto para a Proteção das Florestas 

Tropicais do Brasil, implementa o Subprograma 

Projetos Demonstrativos – PDA, desde 1995. Seu 

principal interesse é promover aprendizagens sobre 

a viabilidade de novos modelos de preservação, 

conservação e utilização racional dos recursos 

naturais da Amazônia e da Mata Atlântica, visando 

à melhoria da qualidade de vida das populações 

locais. O PDA propõe essa melhoria por meio do 

incentivo à experimentação de tecnologias 

sustentáveis, do fortalecimento da organização 

social e do gerenciamento de ações que conciliem a 

conservação dos recursos naturais com o 

desenvolvimento econômico e social. São Projetos 

de Apoio a: 

I – Estratégias de Capacitação em Gestão 

Participativa de Unidades de Conservação. II – 

Adequação Ambiental de Imóveis Rurais na Mata 

Atlântica. III – Capacitação para Elaboração e 

Implementação de Planos Municipais de 

Conservação e Recuperação da Mata Atlântica e 

Elaboração de Planos Municipais de Conservação e 
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Recuperação da Mata Atlântica. 

 

1996 ISO 14000 
27

 Sistemas de gerenciamento ambiental na indústria. 

A organização Internacional para a Padronização 

(ISO
28

) criou um novo padrão voluntário para 

sistemas de gerenciamento ambiental na indústria. 

Visa a facilitar o comércio mundial e contribuir para 

o DS. 

 Rio + 5 

 

Realizada em Nova Iorque, EUA, a comunidade 

internacional convocou uma cúpula para revisão 

dos relatórios da Rio-92. Uma das pautas era a 

preocupação com a morosidade para a 

implementação da Agenda 21. A conclusão final era 

de que, enquanto alguns processos estavam sendo 

alcançados em termos de desenvolvimento 

sustentável, muitos dos objetivos propostos na 

Agenda 21 estavam longe de ser cumpridos. 

 Protocolo de 

Montreal
29

 

No Brasil, através do Decreto Legislativo nº 51, de 

29 de maio de 1996, aprova-se o texto das 

emendas ao Protocolo de Montreal sobre 

substâncias que destroem a camada de ozônio, 

adotadas em Copenhague, em 25 de novembro de 

1992.  O Brasil está entre os cinco países que 

cumprem metas do Protocolo de Montreal com 

maior excelência. 

1997 Protocolo de Kyoto 
30

 Assinado em 1997, na cidade de Kyoto, Japão, um 
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novo componente da Convenção da ONU sobre 

Mudanças Climáticas (ECO92), que contém, pela 

primeira vez, um acordo vinculante que compromete 

os países do Norte a reduzir suas emissões de 

combustíveis fósseis. Um dos principais pontos do 

protocolo de Kyoto são os dispositivos de 

flexibilização geográfica: mecanismo de ação 

conjunta que permite aos países desenvolvidos 

realizar projetos de redução de emissão em outros 

países desenvolvidos, creditando tais reduções em 

suas contas de emissão; o chamado Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo (MDL) permite que países 

desenvolvidos realizem projetos de redução de 

emissões ou de sequestro de carbono em países 

em desenvolvimento ou não desenvolvidos, 

contribuindo para o DS destes; e o comércio 

internacional de emissões, que permite a 

transmissão de parte das permissões autorizadas 

de um país a outro, mantendo-se os limites globais 

constantes
31

. O Protocolo de Kyoto entra em vigor 

após nove anos em 16 de fevereiro de 2006, na XI 

Conferência das Partes da Convenção- Quadro da 

ONU sobre Mudança do Clima (COP-11), que foi 

marcada pelo pacto estabelecido entre a União 

Europeia, Canadá e países em desenvolvimento 

(G77). 

 CONAMA (Conselho 

Nacional do Meio 

Ambiente) 
32

 

A Resolução nº237 do CONAMA constitui um 

grande avanço no âmbito da gestão ambiental, 

através de novos mecanismos na flexibilização e 

revisão dos procedimentos das práticas vigentes e 
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no estabelecimento de regras para a 

descentralização do licenciamento ambiental, 

inclusive no âmbito municipal, responsabilizando os 

estados pelas atividades de coordenação e 

regulamentação instituídas pela Política Nacional 

do Meio Ambiente visando ao desenvolvimento 

sustentável e à melhoria contínua. 

 IPCC - 

Intergovernmental 

Panel on Climate 

Change
 
 
33

 

A WMO (Organização Metereológica Mundial) e 

PNUMA criam o IPCC (Painel intergovernamental 

para Mudanças Climáticas) para aprimorar o 

entendimento científico sobre o tema, mediante a 

cooperação dos países membros da ONU. A WMO 

é uma agência especializada da ONU. É a voz 

autorizada do sistema da ONU sobre o estado e 

comportamento da atmosfera da Terra, sua 

interação com os oceanos, o clima que ela produz e 

a distribuição resultante dos recursos hídricos
34

. 

 SA8000 
35

 A norma SA8000 é um padrão global de 

responsabilidade social em prol das boas condições 

de trabalho, desenvolvida e supervisionada pela 

organização Social Accountability International 

(SAI), em 1997. Esta norma é baseada nos 

princípios internacionais dos direitos humanos e 

nas convenções da Organização Internacional do 

Trabalho (International Labour Organization – ILO 

em inglês), os quais incentivam a gerência a 

implementar mudanças sistemáticas e sustentáveis 

nas operações comerciais. 

1998 Lei de Crimes Através da Lei nº 9.605/1998, o Brasil consolidou o 

processo, estabelecendo para as pessoas jurídicas 
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Ambientais 
36

 a responsabilidade administrativa (civil e penal) 

para os casos de infração cometida por decisão de 

seu representante legal ou contratual. Dessa forma, 

a responsabilidade das pessoas jurídicas não 

excluía das pessoas físicas, autoras, coautoras ou 

partícipes do mesmo fato.  

1999 Índice Global de 

Sustentabilidade 
37

 

Criado em 1999, como o primeiro índice global de 

ações composto por companhias consideradas 

social e ambientalmente responsáveis, o DJSI 

(Índice Dow Jones de Sustentabilidade) tem o 

objetivo de orientar a alocação de recursos pelos 

gestores globais, estimulando a responsabilidade 

ética corporativa e o DS. Apenas oito grandes 

empresas brasileiras integram o DJSI (Bradesco, 

Cemig, Embraer, Itaú Unibanco, Itaúsa, Petrobras, 

Banco do Brasil e Fibria). Nesta edição, o índice foi 

composto de 333 empresas de 59 setores da 

indústria de 25 países. Para serem incluídas, elas 

passam por rigoroso processo seletivo, que analisa 

dados econômicos, desempenho ambiental e social, 

governança corporativa, gestão de risco, mitigação 

da mudança climática e práticas trabalhistas. A 

seleção é conduzida pela RobecoSAM AG
38

, 

empresa Suíça especializada em gestão de ativos e 

na oferta de produtos e serviços no campo de 

investimentos sustentáveis, e todo o processo conta 

com auditoria da Deloitte. Como todos os anos, 

foram anunciadas, também, as empresas líderes em 

sustentabilidade nos 24 super-setores. 
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 ABNT (Associação 

Brasileira de Normas 

Técnicas) 
39

 

A ABNT criou o Comitê Brasileiro (CB-38), para a 

discussão e desenvolvimento das normas ISO 

14000 com escopo internacional e tradução e 

publicação das normas brasileiras correspondentes, 

denominado Comitê Brasileiro de Gestão Ambiental: 

ABNT/CB 38. Fundada em 1940, a Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o órgão 

responsável pela normalização técnica no país, 

fornecendo a base necessária ao desenvolvimento 

tecnológico brasileiro. É uma entidade privada, sem 

fins lucrativos, reconhecida como único Foro 

Nacional de Normalização através da Resolução n.º 

07 do CONMETRO, de 24.08.1992. É membro 

fundador da ISO (International Organization for 

Standardization), da COPANT (Comissão 

Panamericana de Normas Técnicas) e da AMN 

(Associação Mercosul de Normalização). A ABNT é 

a representante oficial no Brasil das seguintes 

entidades internacionais: ISO (International 

Organization for Standardization), IEC (International 

Eletrotechnical Comission); e das entidades de 

normalização regional COPANT (Comissão 

Panamericana de Normas Técnicas) e a AMN 

(Associação Mercosul de Normalização). 

 Global Compact – 

ONU 
40

 

O Pacto Global da ONU pede às empresas para 

abraçar, apoiar e aplicar, na sua esfera de 

influência, um conjunto de valores fundamentais nas 

áreas de direitos humanos, normas de trabalho, 

meio ambiente e combate à corrupção. Direitos 

Humanos: Princípio 1: As empresas devem apoiar e 

respeitar a proteção dos direitos humanos 
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reconhecidos internacionalmente; Princípio 2: 

 certificar-se de que eles não são cúmplices de 

abusos dos direitos humanos. Trabalho: Princípio 3: 

As empresas devem apoiar a liberdade de 

associação e o reconhecimento efetivo do direito à 

negociação coletiva; Princípio 4: a eliminação de 

todas as formas de trabalho forçado ou 

compulsório; Princípio 5: a abolição efetiva do 

trabalho infantil; Princípio 6: a eliminação da 

discriminação em matéria de emprego e 

ocupação. Meio Ambiente: Princípio 7: As empresas 

devem apoiar uma abordagem preventiva aos 

desafios ambientais; Princípio 8: desenvolver 

iniciativas para promover maior responsabilidade 

ambiental; Princípio 9: incentivar o desenvolvimento 

e a difusão de tecnologias ambientalmente 

amigáveis. Anticorrupção - Princípio 10: As 

empresas devem combater a corrupção em todas as 

suas formas, inclusive extorsão e propina. 

 CMMA (Conselho 

Municipal de Meio 

Ambiente) 
41

 

O Conselho Municipal de Meio Ambiente tem a 

função de opinar e assessorar o poder executivo 

municipal – a Prefeitura, suas secretarias e o órgão 

ambiental municipal – nas questões relativas ao 

meio ambiente. Nos assuntos de sua competência, 

é também um fórum para se tomar decisões, tendo 

caráter deliberativo, consultivo e normativo. Até 

1999, apenas 11,7% dos municípios brasileiros 

tinham algum órgão para tratar dos assuntos 

ligados às questões ambientais e apenas 21,37% 

haviam formado seus Conselhos Municipais de 

Meio Ambiente. Apresentando dessa forma índices 
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muito baixos considerando a extensão territorial do 

Brasil e sua diversidade. 

2000 Poluição das águas e 

ANA (Agência 

Nacional das Águas) 
42

  

Através da lei nº 9.966 de abril de 2000, dispõe-se 

sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da 

poluição causada por lançamento de óleo e outras 

substâncias nocivas ou perigosas em águas sob 

jurisdição nacional. Ainda no ano 2000 através da 

lei nº 9.984 é criada a ANA, entidade federal de 

implementação da Política Nacional de Recursos 

Hídricos e de coordenação do Sistema nacional do 

Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

 SNUC (Sistema 

Nacional de Unidades 

de Conservação da 

Natureza) 
43

 

Através da Lei nº 9985 institui-se o SNUC, que é o 

conjunto de Unidades de Conservação (UC) 

federais, estaduais e municipais. É composto por 12 

categorias de UC, cujos objetivos específicos se 

diferenciam quanto à forma de proteção e uso 

permitidos: aquelas que precisam de maiores 

cuidados, pela sua fragilidade e particularidades, e 

aquelas que podem ser utilizadas de forma 

sustentável e conservadas ao mesmo tempo. 

Divide-se nas seguintes categorias de manejo: 1) 

Unidades de proteção integral - com o objetivo 

básico de preservação da natureza, admitindo-se 

apenas o uso indireto de seus recursos nas 

seguintes categorias: - Estação Ecológica; Reserva 

Biológica; Parques nacional, estadual e municipal; 

Monumento natural e Refúgio da vida silvestre. 2) 

Unidades de uso sustentável – áreas que são 

permitidas a exploração, de forma sustentável, de 
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parte dos recursos naturais subdivididas em: - Área 

de proteção ambiental; Área de relevante interesse 

ecológico; Florestas nacional, estadual e municipal; 

Reserva extrativista; reserva de fauna; Reserva de 

desenvolvimento sustentável e Reserva particular 

do patrimônio natural. 

2002 Rio+ 10 ou 2ª Cúpula 

mundial sobre DS de 

Johanesburgo, África 

do Sul 
44

 

Com o objetivo de implementar as propostas da 

“Agenda 21” (Rio-92), o objetivo principal dos 

trabalhos era o realinhamento das propostas e 

levantamento das ações da 1ª reunião (Rio92). O 

que podemos verificar é que muito pouco das 

propostas em direção ao DS não haviam sido 

alcançadas na década de 90. Outro fator relevante 

é que as discussões foram muito mais em torno do 

enfrentamento da pobreza mundial do que 

efetivamente dos problemas do meio ambiente 

natural. 

 CONAMA - Resolução 

nº 305 de 12 de junho 

de 2002 
45

 

Dispõe sobre Licenciamento Ambiental, Estudo de 

Impacto Ambiental e Relatório de Impacto no Meio 

Ambiente de atividades e empreendimentos com 

Organismos Geneticamente Modificados e seus 

derivados. 

 Decreto nº 4.136 de 20 

de fevereiro de 2002 
46

 

Dispõe sobre a especificação das sanções 

aplicáveis às infrações e as regras de prevenção, 

controle e fiscalização da poluição causada por 

lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou 

perigosas em águas sob jurisdição nacional, 

prevista na Lei n
o
 9.966, de 28 de abril de 2000. 
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 Decreto nº 4.281 de 25 

de junho de 2002- 

Políticas Nacional de 

Educação Ambiental 
47

 

Regulamenta a Lei nº 9.765, de 27 de abril de 1999, 

que institui a Política Nacional de Educação 

Ambiental, destacando-se o Art. 6
o
  a partir do qual 

deverão ser criados, mantidos e implementados, 

sem prejuízo de outras ações, programas de 

educação ambiental integrados: I - a todos os níveis 

e modalidades de ensino; II - às atividades de 

conservação da biodiversidade, de zoneamento 

ambiental, de licenciamento e revisão de atividades 

efetivas ou potencialmente poluidoras, de 

gerenciamento de resíduos, de gerenciamento 

costeiro, de gestão de recursos hídricos, de 

ordenamento de recursos pesqueiros, de manejo 

sustentável de recursos ambientais, de ecoturismo 

e melhoria de qualidade ambiental; III - às políticas 

públicas, econômicas, sociais e culturais, de ciência 

e tecnologia de comunicação, de transporte, de 

saneamento e de saúde; IV - aos processos de 

capacitação de profissionais promovidos por 

empresas, entidades de classe, instituições 

públicas e privadas; V - a projetos financiados com 

recursos públicos e VI - ao cumprimento da Agenda 

21. 

 Decreto nº 4.297 de 10 

de julho de 2002 
48

 

Regulamenta o art. 9º, inciso II, da Lei nº 6.938, de 

31 de agosto de 1981, estabelecendo critérios para 

o Zoneamento Ecológico-Econômico do Brasil – 

ZEE, que têm como objetivos e princípios: Art. 2
o
  O 

ZEE, instrumento de organização do território a ser 

obrigatoriamente seguido na implantação de planos, 

obras e atividades públicas e privadas, estabelece 
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medidas e padrões de proteção ambiental 

destinados a assegurar a qualidade ambiental, dos 

recursos hídricos e do solo e a conservação da 

biodiversidade, garantindo o desenvolvimento 

sustentável e a melhoria das condições de vida da 

população.  Art. 3
o
  O ZEE tem por objetivo geral 

organizar, de forma vinculada, as decisões dos 

agentes públicos e privados quanto a planos, 

programas, projetos e atividades que, direta ou 

indiretamente, utilizem recursos naturais, 

assegurando a plena manutenção do capital e dos 

serviços ambientais dos ecossistemas. 

Parágrafo único.  O ZEE, na distribuição espacial 

das atividades econômicas, levará em conta a 

importância ecológica, as limitações e as 

fragilidades dos ecossistemas, estabelecendo 

vedações, restrições e alternativas de exploração 

do território e determinando, quando for o caso, 

inclusive a relocalização de atividades 

incompatíveis com suas diretrizes gerais. 

 

 Decreto nº 4.340 de 22 

de agosto de 2002 
49

 

Regulamenta artigos da Lei n
o
 9.985, de 18 de julho 

de 2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza - SNUC, e 

no que tange ao Capítulo I, 

da Criação de Unidade de Conservação, no Art. 2
o
  

que deve indicar: I - a denominação, a categoria de 

manejo, os objetivos, os limites, a área da unidade e 

o órgão responsável por sua administração; II - a 

população tradicional beneficiária, no caso das 
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Reservas Extrativistas e das Reservas de 

Desenvolvimento Sustentável; III - a população 

tradicional residente, quando couber, no caso das 

Florestas Nacionais, Florestas Estaduais ou 

Florestas Municipais e IV - as atividades 

econômicas, de segurança e de defesa nacionais 

envolvidas. 

 Agenda 21 Brasileira
50

 A Agenda 21 Brasileira é um processo e um 

instrumento de planejamento participativo para o DS 

e que tem como eixo central a sustentabilidade, 

compatibilizando a conservação ambiental, a justiça 

social e o crescimento econômico. O documento é 

resultado de uma vasta consulta à população 

brasileira, sendo construída a partir das diretrizes 

da Agenda 21 global. Trata-se, portanto, de um 

instrumento fundamental para a construção da 

democracia participativa e da cidadania ativa no 

País. Neste contexto, destacam-se seis eixos 

temáticos: 1) Gestão de recursos naturais; 2) 

Agricultura sustentável; 3) Cidades Sustentáveis; 4) 

Infraestrutura e integração regional; 5) Redução das 

desigualdades sociais; 6) Ciência e tecnologia para 

o DS. 

 SIVAM (Sistema de 

Vigilância da 

Amazônia)
51

 

Com a finalidade de proteger a Amazônia Legal 

(Compreendida pela Região Norte do Brasil, o 

estado do Mato Grosso e parte do estado do 

Maranhão) foi iniciado o processo de 

implementação do SIVAM que foi concluído em 

25/07/2002. O SIVAM troca informações com o 
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SIPAM (Sistema de Proteção da Amazônia) e com o 

Sistema de Controle do Espaço Aéreo de forma 

integrada. 

2003 SISNAMA (Sistema 

Nacional do Meio 

Ambiente) 
52

 

A Lei nº 10.650, de 16 de abril de 2003, dispõe no 

Art.1º sobre o acesso público aos dados e 

informações ambientais existentes nos órgãos e 

entidades integrantes do SISNAMA, instituído pela 

Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. No Art. 2º, 

os órgãos e entidades da Administração Pública, 

direta, indireta e fundacional, integrantes do 

SISNAMA, ficam obrigados a permitir o acesso 

público aos documentos, expedientes e processos 

administrativos que tratem de matéria ambiental e a 

fornecer todas as informações ambientais que 

estejam sob sua guarda, em meio escrito, visual, 

sonoro ou eletrônico, especialmente as relativas à: I 

- qualidade do meio ambiente; II - políticas, planos e 

programas potencialmente causadores de impacto 

ambiental; III - resultados de monitoramento e 

auditoria nos sistemas de controle de poluição e de 

atividades potencialmente poluidoras, bem como de 

planos e ações de recuperação de áreas 

degradadas; IV - acidentes, situações de risco ou 

de emergência ambientais; V - emissões de 

efluentes líquidos e gasosos, e produção de 

resíduos sólidos; VI - substâncias tóxicas e 

perigosas; VII - diversidade biológica; VIII - 

organismos geneticamente modificados. 

2005 Biodiesel 
53

 A Lei nº 11.097, de 13 de janeiro de 2005, dispõe 
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sobre a introdução do biodiesel na matriz 

energética brasileira; altera as Leis n
os

 9.478, de 6 

de agosto de 1997, 9.847, de 26 de outubro de 

1999 e 10.636, de 30 de dezembro de 2002. 

Determina a adição de um percentual mínimo de 

biodiesel ao óleo diesel comercializado ao 

consumidor, em qualquer parte do território 

nacional. 

2006 Relatório Stern 
54

 Relatório do economista britânico Nicholas Stern, 

encomendado pelo governo britânico e lançado em 

2006. O levantamento gerou grande impacto 

mundial ao afirmar que se não forem tomadas 

medidas para a redução das emissões, a 

concentração dos gases geradores de efeito estufa 

na atmosfera poderá atingir o dobro do seu nível 

pré-industrial já em 2035, sujeitando-nos 

praticamente a um aumento da temperatura média 

global de mais de 2ºC. O Relatório Stern apontou 

também que, em longo prazo, há mais de 50% de 

possibilidade de que o aumento da temperatura 

venha a exceder os 5ºC e que o efeito da mudança 

climática custará em até 20% do PIB global. 

 Projeto BR 163 - 1º 

Distrito Florestal 

Sustentável do Brasil
55

 

O governo federal criou no dia 5 de junho de 2006 o 

Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável 

para a Área de Influência da Rodovia BR-163, mais 

conhecido como Plano BR-163 Sustentável. Uma 

área de 1,232 milhão de km2, que inclui 79 

municípios dos Estados do Pará, Mato Grosso e 

Amazonas. Com a mobilização da comunidade e o 
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suporte do MMA nasceu o Projeto BR 163, cujas 

ações iniciaram em 2009 e com previsão de se 

encerrar em 2012. O Projeto foi proposto a fim de 

alicerçar o tripé: valorização da floresta em pé, 

cadeias produtivas sustentáveis e participação das 

comunidades locais. Seus três componentes são: 

Manejo das Florestas Públicas no DFS (Distrito 

Florestal Sustentável) da BR 163; Apoio às 

Iniciativas de Produção Sustentável e 

Fortalecimento da Sociedade Civil e dos 

Movimentos Sociais. 

 FNDF (Fundo Nacional 

de Desenvolvimento 

Florestal) 
56

 

Através da Lei nº 11.284, de 02 de março de 2006, 

que dispõe: Art. 1
o
  sobre a gestão de florestas 

públicas para produção sustentável, institui o 

Serviço Florestal Brasileiro - SFB, na estrutura do 

Ministério do Meio Ambiente, e cria o Fundo 

Nacional de Desenvolvimento Florestal - FNDF. Art. 

2
o
 Constituem princípios da gestão de florestas 

públicas: I - a proteção dos ecossistemas, do solo, 

da água, da biodiversidade e valores culturais 

associados, bem como do patrimônio público; II - o 

estabelecimento de atividades que promovam o uso 

eficiente e racional das florestas e que contribuam 

para o cumprimento das metas do desenvolvimento 

sustentável local, regional e de todo o País; III - o 

respeito ao direito da população, em especial das 

comunidades locais, de acesso as florestas públicas 

e aos benefícios decorrentes de seu uso e 

conservação; IV - a promoção do processamento 

local e o incentivo ao incremento da agregação de 
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valor aos produtos e serviços da floresta, bem como 

à diversificação industrial, ao desenvolvimento 

tecnológico, à utilização e à capacitação de 

empreendedores locais e da mão de obra regional; 

V - o acesso livre de qualquer indivíduo às 

informações referentes à gestão de florestas 

públicas; VI - a promoção e difusão da pesquisa 

florestal, faunística e edáfica (relativo ao solo), 

relacionada à conservação, à recuperação e ao uso 

sustentável das florestas; VII - o fomento ao 

conhecimento e a promoção da conscientização da 

população sobre a importância da conservação, da 

recuperação e do manejo sustentável dos recursos 

florestais; VIII - a garantia de condições estáveis e 

seguras que estimulem investimentos de longo 

prazo no manejo, na conservação e na recuperação 

das florestas. 

 P+L – Produção Mais 

Limpa 

Publicação do guia Licenciamento Ambiental da 

Atividade Industrial na Região Metropolitana de São 

Paulo, fruto da parceria entre a 

SEBRAE/FIESP/CETESB. 

2007 Política Nacional de 

DS 
57

 

Instituída através do Decreto nº 6.040 de 7 de 

fevereiro de 2007 que institui a Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 

Comunidades Tradicionais. Em seu Art 3º 

compreende: I - Povos e Comunidades Tradicionais: 

grupos culturalmente diferenciados e que se 

reconhecem como tais, que possuem formas 

próprias de organização social, que ocupam e usam 

territórios e recursos naturais como condição para 
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sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral 

e econômica, utilizando conhecimentos, inovações 

e práticas gerados e transmitidos pela tradição; II -

 Territórios Tradicionais: os espaços necessários à 

reprodução cultural, social e econômica dos povos 

e comunidades tradicionais, sejam eles utilizados 

de forma permanente ou temporária, observado, no 

que diz respeito aos povos indígenas e 

quilombolas, respectivamente (arts. 231 da 

Constituição e 68 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias), e demais 

regulamentações; e III - Desenvolvimento 

Sustentável: o uso equilibrado dos recursos 

naturais, voltado para a melhoria da qualidade de 

vida da presente geração, garantindo as mesmas 

possibilidades para as gerações futuras.  

 Instituto Chico 

Mendes
58

 

Através da Lei nº 11.516, de 28 de agosto de 2007, 

dispõe em seu Art. 1
o
: Fica criado o Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade - 

Instituto Chico Mendes, autarquia federa, l dotada 

de personalidade jurídica de direito público, com 

autonomia administrativa e financeira, vinculada ao 

Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de: I 

- executar ações da política nacional de unidades 

de conservação da natureza, referentes as 

atribuições federais relativas à proposição, 

implantação, gestão, proteção, fiscalização e 

monitoramento das unidades de conservação 

instituídas pela União; II - executar as políticas 

relativas ao uso sustentável dos recursos naturais 
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renováveis e ao apoio ao extrativismo e às 

populações tradicionais nas unidades de 

conservação de uso sustentável instituídas pela 

União; III - fomentar e executar programas de 

pesquisa, proteção, preservação e conservação da 

biodiversidade e de educação ambiental; IV - 

exercer o poder de polícia ambiental para a 

proteção das unidades de conservação instituídas 

pela União; e V - promover e executar, em 

articulação com os demais órgãos e entidades 

envolvidos, programas recreacionais, de uso 

público e de ecoturismo nas unidades de 

conservação, onde estas atividades sejam 

permitidas. 

2009 CETESB (Companhia 

Ambiental do Estado 

de São Paulo) 
59

 

Criada em 24 de julho de 1968, pelo Decreto nº 

50.079, a CETESB, com a denominação inicial de 

Centro Tecnológico de Saneamento Básico, 

incorporou a Superintendência de Saneamento 

Ambiental - SUSAM, vinculada à Secretaria da 

Saúde, que, por sua vez, absorvera a Comissão 

Intermunicipal de Controle da Poluição das Águas e 

do Ar - CICPAA que, desde agosto de 1960, atuava 

nos municípios de Santo André, São Bernardo do 

Campo, São Caetano do Sul e Mauá, na região do 

ABC da Grande São Paulo. Em 07.08.2009, entrou 

em vigor a Lei 13.542, sancionada pelo Governo do 

Estado, em 08 de maio, que criou a "Nova 

CETESB". A agência ambiental paulista ganha uma 

nova denominação e novas atribuições, 

principalmente no processo de licenciamento 

ambiental no Estado. A sigla CETESB permanece e 
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a empresa passa a denominar-se oficialmente 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. 

Com a mudança, ganha fôlego institucional de uma 

verdadeira Agência Ambiental, eliminando o antigo 

modelo, já superado, de comando e controle, e 

adotando a agenda da gestão ambiental dentro da 

ótica da sustentabilidade. É responsável pelo 

controle, fiscalização, monitoramento e 

licenciamento de atividades geradoras de poluição, 

com a preocupação fundamental de preservar e 

recuperar a qualidade das águas, do ar e do solo. 

2010 ISO 26000 
60

 Em novembro de 2010, foi publicada a Norma 

internacional ISO 26000 – Diretrizes sobre 

Responsabilidade Social, em Genebra, Suíça e no 

Brasil, em dezembro de 2010. A responsabilidade 

social se expressa pelo desejo e pelo propósito das 

organizações em incorporarem considerações 

socioambientais em seus processos decisórios e a 

responsabilizar-se pelos impactos de suas decisões 

e atividades na sociedade e no meio ambiente. Isso 

implica um comportamento ético e transparente que 

contribua para o desenvolvimento sustentável, que 

esteja em conformidade com as leis aplicáveis e 

seja consistente com as normas internacionais de 

comportamento. Também implica que a 

responsabilidade social esteja integrada em toda a 

organização, seja praticada em suas relações e 

leve em conta os interesses das partes 

interessadas.   

A norma fornece ainda orientações para todos os 

tipos de organização, independente de seu porte ou 
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localização, sobre: conceitos, termos e definições 

referentes à responsabilidade social;  histórico, 

tendências e características da responsabilidade 

social;  princípios e práticas relativas à 

responsabilidade social;  os temas centrais e as 

questões referentes à responsabilidade social;  

integração, implementação e promoção de 

comportamento socialmente responsável em toda a 

organização e por meio de suas políticas e práticas 

dentro de sua esfera de influência;  identificação e 

engajamento de partes interessadas; comunicação 

de compromissos, desempenho e outras 

informações referentes à responsabilidade social. 

Além disso, é uma norma de diretrizes e de uso 

voluntário; não visa nem é apropriada a fins de 

certificação.  

2012 Rio + 20 
61

 Realizada em 20 de junho de 2012 na cidade do 

Rio de Janeiro a Conferência da ONU sobre 

Desenvolvimento Sustentável – Rio+20 é assim 

conhecida porque marca os vinte anos de 

realização da Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio ambiente e Desenvolvimento (Rio-92) e 

contribuirá significativamente para os debates 

acerca da agenda de desenvolvimento sustentável 

para as próximas décadas. A proposta é definir os 

caminhos para um mundo mais seguro, igualitário, 

limpo, verde e próspero para todos. E também como 

uma oportunidade de modificar o paradigma 

financeiro tradicional e agir para acabar com a 

pobreza, lidar com a destruição do meio ambiente e 

construir uma ponte para o futuro. 
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 Fonte: BURSZTYN, PERSEGONA (2008), adaptado e complementado pelo autor. 

 

  Como podemos observar (Quadro 1), o DS consagrou-se como preocupação 

universal da ONU a partir da Rio-92, também chamada de Conferência sobre o Meio 

Ambiente, em que se intensificou a discussão internacional e nacionalmente e 

também um significativo aumento de convenções e acordos sobre o meio ambiente. 

Por outro lado espera-se que tanto os governos bem como as organizações 

assumam a responsabilidade, cumprindo, respeitando e promovendo os acordos, 

tratados e convenções integrando-os em suas atividades. No caso específico do 

Brasil, apesar dos avanços e na rígida legislação, observamos que os entraves na 

discussão política entre as esferas federal, estadual e municipal ainda requer mais 

ações efetivas do que as discussões burocráticas sem os efeitos esperados das 

ações concretas entre elas o saneamento básico, a regulação e proteção ambiental, 

a responsabilidade social entre outros.  

  Nesta pesquisa, objetivamos apresentar como a legislação afeta direta e 

indiretamente o DS, especialmente nos micros e pequenos empreendimentos 

industriais, que, no nosso entender, são a força motriz para o desenvolvimento 

econômico, devido a sua representatividade (Tabela 2: 29).  

  Além disso, demonstraremos a seguir que para que um empreendimento 

industrial se estabeleça na RMSP é mister o Licenciamento Ambiental da Atividade, 

conforme exigência da CETESB, sendo assim uma questão legal e que a não 

adoção incorre em desrespeito a lei. 

 

 

 

2.1.1 Gestão Sustentável 

 De acordo como SEBRAE (2012), as empresas são estabelecidas com 

alguns propósitos definidos, mas seu principal objetivo é o lucro. Mas não há 

incompatibilidade entre a rentabilidade empresarial e uma gestão ambiental 

apropriada. O que se observa é que empreendimentos que administram seus 
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passivos ambientais e adotam práticas de gestão sustentável conseguem uma 

significativa redução de custos, uma vez que: 

- consomem menos água e energia, reduzindo o desperdício;  

- utilizam menos matéria-prima e insumos pela racionalização do seu uso; 

- geram menos sobras de resíduos, pela adequação ao processo produtivo; 

- reutilizam, reciclam ou vendem resíduos quando há excesso; 

- economizam no controle de poluição. 

Com o estabelecimento de uma gestão sustentável, as empresas reduzem os 

seus custos aumentando assim a sua competitividade com políticas de preços 

menores. Além disso, têm acesso a novos consumidores que prezam a 

demonstração de responsabilidade social e de proteção ao meio ambiente 

dispostos, inclusive, a pagar mais por seus produtos. 

 Diante disto, o SEBRAE (2012:12) recomenda que: 

A adoção de sistema de gestão sustentável é, normalmente, um processo 

voluntário. Ao optar pela sua implantação, porém, as empresas não devem 

buscar apenas os benefícios financeiros – economia de matéria-prima, 

eficiência na produção e marketing. Devem estimar também os riscos de não 

gerenciar adequadamente seus aspectos ambientais – acidentes, 

descumprimento da legislação ambiental, incapacidade de obter crédito 

bancário e outros investimentos de capitais, e perda de mercados por 

incapacidade competitiva. 

 Ainda para o SEBRAE (2012), é importante que as empresas tanto públicas 

como privadas, independentemente de sua atividade, utilizem um Sistema de 

Gestão Ambiental (SGA) principalmente nas organizações de maior risco ao meio 

ambiente. Além disso, um SGA possibilita ao empreendimento o controle e 

minimização de riscos ambientais de suas atividades, podendo se tornar uma 

vantagem competitiva em mercados onde há a valorização de empresas que 

respeitam o meio ambiente. Dentre os pontos em que o SGA auxilia as empresas, 

destacam-se: 
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a) Identificar e controlar dos impactos e riscos ambientais relevantes para o 

empreendimento; 

b) Atingir sua política ambiental, seus objetivos e metas, incluindo o 

cumprimento da legislação ambiental; 

c) Definir uma série básica de princípios que guiem a abordagem da sua 

organização em relação a suas futuras responsabilidades ambientais; 

d) Estabelecer metas de curto, médio e longo prazos para o desempenho 

ambiental, assegurando o equilíbrio de custos e benefícios, para a 

organização e para seus vários acionistas interessados; 

e) Determinar que recursos são necessários para atingir tais metas, garantir 

responsabilidades e comprometer os recursos necessários; 

f) Definir e documentar tarefas, responsabilidades, autoridades e 

procedimentos específicos para assegurar que cada colaborador aja no curso 

do seu trabalho diário para ajudar a minimizar ou eliminar o impacto negativo 

da empresa ao meio ambiente; 

g) Comunicar todos os eventos à organização e treinar pessoal para cumprir 

eficazmente seus compromissos; 

h) Medir o desempenho em relação a padrões e metas pré-estabelecidos e 

modificar a abordagem se necessário. 

Estes preceitos da Gestão Sustentável propostos pelo SEBRAE (2012) 

fornecem aspectos referentes às mudanças necessárias que atingem não só as 

grandes e médias, mas também e principalmente as micro e pequenas empresas, 

devido a sua expressividade no contexto econômico e social. 

No que tange aos instrumentos ou ferramentas de gestão, a percepção é de 

que há os esforços para o DS por parte das organizações, contudo, fazem-se 

necessários: auditoria ambiental, avaliação do ciclo de vida dos produtos, estudos 

de impactos ambientais, SGA, relatórios ambientais, gerenciamento de riscos 
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ambientais, educação ambiental, entre outros, para que as organizações alcancem 

seus objetivos para o DS (SEBRAE, 2012; ETHOS, 2003). 

Depreende-se também que alguns instrumentos são de políticas públicas, 

como, por exemplo, o EIA e a auditoria ambiental. Ainda há os instrumentos 

horizontais, ou seja, instrumentos que podem ser aplicados em qualquer empresa 

independentemente do seu porte e setor de atuação, como por exemplo, o SGA. Há 

também os que são aplicados diretamente nos produtos, como, por exemplo, a 

rotulagem ambiental e a avaliação do ciclo de vida (Figura 9:95). 

 Desse modo, serão levadas em conta as considerações do SEBRAE (2012), 

refrentes às ferramentas e aos instrumentos de gestão que contemplam os objetivos 

propostos nesta pesquisa que valem ser destacados: 

a) Avaliação de Impacto Ambiental: A avaliação de impacto ambiental é um pro-

cedimento formal para analisar os efeitos sobre o meio ambiente de uma 

nova atividade ou instalação, que pode ser usado tanto para medir os 

impactos ambientais de grandes indústrias ou obras públicas, quanto para 

examinar políticas, programas e planos. Normalmente são analisados os 

impactos econômicos e ambientais nos projetos, e sua análise vem 

considerando significativamente a inclusão dos impactos sociais. 

b) Auditoria Ambiental: A auditoria é um processo que analisa a efetividade de 

um sistema para alcançar seus objetivos declarados, inclusive, também, para 

alcançar as exigências legais e reguladoras. Apesar de serem mais 

frequentemente aplicadas a sistemas financeiros, as auditorias ambientais e 

energéticas estão se tornando cada vez mais comuns. Auditorias ambientais 

podem ser aplicadas a estruturas organizacionais, procedimentos admi-

nistrativos e operacionais, áreas de trabalho, operações, processos ou 

documentação. Uma auditoria pode envolver o uso de questionários, 

entrevistas, medições e observações diretas, dependendo da natureza da 

função a ser auditada. As pessoas que realizam a auditoria devem ser 

independentes das atividades ou áreas a serem auditadas. Os relatórios de 

auditoria podem incluir detalhes sobre infrações ou outras deficiências, as 
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possíveis razões de tais problemas, recomendações para ações corretivas e 

avaliações da efetividade das melhorias resultantes de outras auditorias. A 

auditoria ambiental analisa as condições e o impacto ambiental das 

atividades de um projeto ou instituição. 

c) Avaliação de Desempenho Ambiental: É a avaliação evolutiva do 

desempenho ambiental de uma determinada organização e permite avaliar os 

resultados da gestão ambiental praticada numa dada organização ou 

atividade econômica. Caso exista ou não um sistema de gestão ambiental 

formal adotado na entidade, este instrumento poderá ser aplicado, ainda que 

seja mais vantajoso se pelo menos alguns aspectos do SGA estiverem em 

execução. 

d) Levantamento de Passivo Ambiental: As atividades humanas, em especial as 

empresariais, são potenciais geradoras de riscos ao meio ambiente e à 

saúde pública. As operações de cada etapa de um empreendimento devem 

ser submetidas a uma análise cuidadosa da probabilidade e do tamanho dos 

impactos ambientais. O levantamento de passivo ambiental permite antecipar 

e atuar sobre eventos ambientalmente danosos, identificar 

responsabilidades, planejar ações de controle e agir com mais eficiência em 

emergências. Os programas de gerenciamento de riscos, vindos do 

levantamento de passivo ambiental, garantem que os fatores de risco em 

cada operação do negócio sejam mantidos em níveis aceitáveis ao longo do 

tempo. Esses programas consideram desde a manutenção de equipamentos 

e sistemas até os cuidados com a terceirização de serviços. Em geral, o 

passivo ambiental é contabilizado como depreciação do patrimônio das 

empresas e influenciam na obtenção de financiamentos e seguros. 

e) Licenciamento Ambiental: De acordo com as leis brasileiras, antes da 

instalação de um empreendimento ou atividade potencialmente danosa ao 

meio ambiente deve ser feito o licenciamento ambiental
62

. Os órgãos 

responsáveis pelo licenciamento no âmbito dos estados são os órgãos 

estaduais de meio ambiente e no âmbito federal, o IBAMA, por meio da 
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Diretoria de Licenciamento Ambiental. As leis que regem o licenciamento são 

a Lei nº 6.938/81
63

, as Resoluções nº 001/86
64

 e nº 237/97
65

 do Conselho 

Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), e o Parecer nº 312/04
66

, do 

Ministério do Meio Ambiente, que trata da competência estadual e federal 

para o licenciamento a partir da abrangência do impacto. A participação 

social no processo de licenciamento é garantida pelas audiências públicas, 

durante as quais o conteúdo do estudo e do relatório de impacto ambiental é 

apresentado às comunidades que vivem nos locais que serão atingidos pelo 

empreendimento, esclarecendo dúvidas e acolhendo sugestões. 

f) Estudo de Impacto Ambiental (EIA): O EIA é um documento técnico em que 

são observadas as consequências para o ambiente decorrentes de um 

determinado projeto. Nele encontram-se identificados de forma imparcial e 

meramente técnica os impactos que um determinado projeto poderá causar 

no ambiente, assim como são apresentadas medidas mitigadoras. Por estas 

razões, é um importante instrumento de avaliação de impacto ambiental. No 

Brasil, o EIA foi instituído dentro da Política Nacional de Meio Ambiente 

(PNMA), pela Resolução 001/86, de 23 de janeiro de 1986, do CONAMA
60

. 

Esta mesma Resolução define quais são as atividades que estão sujeitas à 

elaboração do EIA e define, ainda, o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), 

quando da solicitação de licenciamento. 
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 Conforme apresentado no item 3.0:103. 
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 Conselho que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras 

providências.Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm (Acesso em 11/03/2014). 
64

 Disponível em: http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res86/res0186.html (Acesso em 11/03/2014). 
65

 Disponível em: http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res97/res23797.html (Acesso em 11/03/2014). 
66

 Disponível em: http://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=4246 (Acesso em 11/03/2014). 
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2.1.2 Produto Sustentável 

De acordo com o SEBRAE
67

, alguns produtos podem ser considerados 

sustentáveis por gerar menos perdas, por serem recicláveis ou mais duráveis. 

Outros porque contêm menos substâncias prejudiciais ou tóxicas, ou porque seu 

processo de produção consome menos energia. Há também os produtos que geram 

renda para cooperativas, artesãos ou comunidades de baixa renda que também são 

considerados sustentáveis. 

Mas o que é um produto sustentável? 

Para o SEBRAE, em termos ambientais é importante comparar os impactos 

ambientais dos produtos ou processos concorrentes por meio da análise de seus 

ciclos de vida. O produto sustentável é aquele que apresenta o melhor desempenho 

ambiental ao longo de seu ciclo de vida, com função, qualidade e nível de 

satisfação igual, ou melhor, em comparação com o produto-padrão existente no 

mercado. Algumas combinações para a determinação desses produtos são: 

- A origem da matéria-prima: Produtos que possuem como matéria-prima recursos 

provenientes do manejo sustentável, ou seja, respeitando critérios ambientais e 

sociais preestabelecidos, que garantem a renovação natural dos ecossistemas, 

como, por exemplo, o manejo sustentável das florestas que garante a preservação 

dela mesma enquanto gera recursos financeiros. 

- Processo de produção: processos voltados à busca da redução de matérias-

primas, energia e recursos na sua fabricação ou na utilização de materiais 

alternativos e ou reciclados, como, por exemplo, a eliminação do uso de produtos 

tóxicos, diminuição dos resíduos gerados no processo produtivo, uso de material 

reciclável como insumo na produção, produtos que preveem a reutilização de 

embalagens (refil), entre outros. 

Outro tipo de produto relevante são os que geram renda para pequenos 

fornecedores e comunidades de baixa renda. São os produtos e serviços 

manufaturados por micro e pequenos fornecedores e comunidades de baixa renda, 
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 Disponível em: http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/O-que-%C3%A9-um-produto-sustent%C3%A1vel%3F 

(Acesso em 27/04/2013). 
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a fim de gerar recursos financeiros para a manutenção deles próprios. Estas micro e 

pequenas empresas e organizações enxergam o varejo como um excelente 

parceiro, que viabiliza a remuneração de seus produtos ou serviços.  

 

 

 

2.1.2.1 Análise do Ciclo de Vida (ACV) 

No contexto de Produtos Sustentáveis, cabe destacar que a ACV é um 

método técnico para avaliação dos aspectos ambientais e dos impactos potenciais 

associados a um produto, compreendendo etapas que vão desde a retirada dos 

recursos da natureza até a disposição final do produto, considerando que todo 

produto tem uma história (Figura 9). Esta técnica auxilia na identificação de 

prioridades e afasta-se do enfoque tradicional de end-of-pipe
68

 (tratamento no final 

do processo / final de tubo) para a proteção ambiental (SEBRAE, 2012). 

Figura 9: Análise do Ciclo de Vida dos Produtos. 

 

 

  Fonte: SEBRAE, 2012. 
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 A abordagem denominada end-of-pipe (final de tubo) é o meio tradicional de combate à poluição no tratamento de resíduos e 

efluentes. O tratamento e o controle dos poluentes ocorrem depois que estes são gerados. Mas, na maioria dos casos, os resíduos e 

emissões não são eliminados, mas somente transferidos de um meio para outro (por exemplo, da água para o solo) (GIANETTI et 

al., 2006). 
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Cabe ressaltar que a ferramenta adequadamente empregada pode ser 

fundamental nesse processo, mas no final a decisão é do consumidor. Outro fator 

importante é que as empresas efetivamente adotem práticas comprometidas com o 

DS, o que consequentemente atrairá mais consumidores, aumentando seu volume 

de vendas. 

 

 

 

2.2 Responsabilidade Social Empresarial - RSE 

 O conceito da Responsabilidade Social Empresarial (RSE) abrange duas 

dimensões: 

- Uma forma de gestão que se define pela relação ética e a transparência das 

empresas com todos os públicos com os quais se relaciona (stakeholders); 

- O estabelecimento de metas empresariais que impulsionem o desenvolvimento 

sustentável da sociedade, preservando os recursos ambientais e culturais às futuras 

gerações, respeitando a diversidade e promovendo a redução das desigualdades 

sociais (ETHOS, 2003). 

Para o SEBRAE (2012), a RSE é a forma de gestão que se define pela 

relação ética e transparência da empresa com todos os públicos com os quais ela 

se relaciona e pelo estabelecimento de metas empresariais que impulsionem o DS 

da sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para as gerações 

futuras, respeitando a diversidade e promovendo a redução das desigualdades 

sociais.  

Nesta perspectiva, em 1999, o Instituto Ethos de Empresas e Res-

ponsabilidade Social criou os Indicadores Ethos de RSE com o propósito de 

oferecer às empresas uma ferramenta de gestão para o diagnóstico e planejamento 

das práticas de responsabilidade social empresarial que são atualizados 

periodicamente e são uma ferramenta de uso interno, que permite a autoavaliação 

da gestão de práticas de responsabilidade social, além do planejamento de 
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estratégias e do monitoramento do desempenho da empresa, abrangendo os 

seguintes temas: Valores, Transparência e Governança, Público Interno, Meio 

Ambiente, Fornecedores, Consumidores e Clientes, Comunidade, e Governo e 

Sociedade. Para fazer uma autoavaliação da gestão, as empresas podem utilizar 

questionário Ethos-Sebrae, adaptado para micro e pequenas empresas. Aplicando 

os Indicadores Ethos-Sebrae, a empresa obterá um relatório de diagnóstico 

contendo, além do desempenho nos temas mencionados, comparativos com o grupo 

de benchmark e outras ferramentas e ou iniciativas legítimas em responsabilidade 

social empresarial, tais como: 

- Norma ABNT NBR ISO 26000
69

; 

- diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI) 
70

; 

- Metas do Milênio (Objetivos de Desenvolvimento do Milênio da ONU) 
71

; 

- Pacto Global
72

; 

- Norma SA8000
73

. 

Para MORIN (2000), somente por meio da ética é que podemos pensar em 

um lugar melhor para convivermos com a sociedade e as espécies, ressaltando a 

importância da religação da cadeia de três termos, qual seja o indivíduo, a 

sociedade e a espécie que, na sua visão, é a base de ensino da ética no futuro. 

Dessa forma, em tempos em que a informação assume um papel cada vez 

mais relevante, a educação para o DS representa a possibilidade de encorajar e 

sensibilizar as pessoas para transformar as diversas formas de participação na 

melhoria da qualidade de vida. 

Nesse sentido, a educação ambiental assume cada vez mais uma função 

transformadora, na qual a responsabilidade compartilhada entre os indivíduos torna-
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 Conforme apresentado pelo autor, no Quadro 1:58. 
70

 Diretrizes para elaboração de relatórios de sustentabilidade, que  visam à divulgação do desempenho econômico, ambiental, social 

e de governança da organização relatora. Disponível em: www.global reporting.org (Acesso em 26/05/12). 
71

 Em 2000, a ONU – Organização das Nações Unidas -- ao analisar os maiores problemas mundiais, estabeleceu 8 Objetivos do 

Milênio – ODM (conforme apresentado pelo autor, no Quadro 1:58), que no Brasil são denominados como “8 Jeitos de Mudar o 

Mundo” (que devem ser atingidos por todos os países até 2015). O sétimo objetivo se refere à Qualidade de Vida e Respeito ao Meio 

Ambiente.  Disponível em: http://www.objetivosdomilenio.org.br/(Acesso em 25/05/2012). 
72

 Conforme apresentado pelo autor, no Quadro 1 :58. 
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Conforme apresentado pelo autor, no Quadro 1:58. 
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se um objetivo essencial para promover um novo tipo de desenvolvimento – o 

desenvolvimento sustentável (SEBRAE, 2012). 

Da mesma maneira, as empresas têm um papel fundamental no processo de 

educação ambiental e no DS, tanto de seus colaboradores quanto da sociedade 

como um todo. A empresa pode identificar as necessidades de treinamento para as 

diversas áreas e em todos os níveis funcionais e pode oferecer atividades dentro e 

fora dela, motivando os colaboradores a participarem, colocando-os no centro do 

processo de aprendizado. As empresas podem também elaborar projetos, com 

apoio de profissionais capacitados, nas universidades, nas ONGs para auxiliar no 

processo de educação e conscientização (SEBRAE, 2012). 

De acordo com o SEBRAE (2012), muitas empresas desenvolvem projetos 

com foco em educação ambiental e no caso das micro e pequenas, esta pode ser 

uma área interessante para se relacionarem com a sociedade estreitando assim os 

vínculos em prol do DS. 

Já YUNUS (2008) tece algumas considerações sobre o modelo clássico de 

crescimento da economia em larga escala, como, por exemplo, a erradicação da 

pobreza. Defende que o crescimento é muito importante quando se pretende acabar 

com a pobreza, contudo considera que quando se atenta somente a esse modelo, 

levam-se as autoridades responsáveis a um caminho estritamente teórico na 

construção de uma infraestrutura e desenvolvimento, apenas para a promoção da 

industrialização e da mecanização das organizações já bem estabelecidas. 

Quanto aos pequenos e microempreendimentos com e sem fins lucrativos, 

observamos que esse modelo compromete significativamente as possibilidades de 

inserção aos programas e políticas de financiamentos voltados ao DS. 

Além disso, a RSE foi uma resposta dada à pobreza global e às mazelas 

sociais, destacando que, com o apoio das ONGs, ativistas sociais e algumas 

lideranças políticas pressionaram as empresas a modificarem suas políticas 

relativas ao trabalho, meio ambiente, qualidade dos produtos e o comércio justo. E 

que apesar de muitas empresas terem adotado tais mudanças, muitos gestores 

ainda adotam posturas de exploração dos trabalhadores, poluição do meio 

ambiente, fraudes, entre outros, tudo em nome da lucratividade (YUNUS, 2008). 
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Cabe ressaltar a importância da dimensão social da sustentabilidade que tem 

como meta reduzir o abismo entre os padrões de vida dos ricos e dos pobres.  Mas 

infelizmente ainda é expressivo o número de pessoas que trabalham em regime de 

escravidão em muitas fazendas e empresas clandestinas em nosso país.  

Para YUNUS (2008:31), a RSE assume duas formas básicas: 

- Fraca, quando o lema da empresa é o de não causar dano às pessoas e ao 

planeta, a menos que signifique sacrificar a lucratividade. Como por exemplo, evita 

a venda de produtos com defeito, descartar resíduos tóxicos em rios ou aterros 

sanitários ou subornar funcionários públicos;  

- Forte, quando se propõe em fazer o bem às pessoas e ao planeta, contanto que 

não prejudique a lucratividade e que em suas negociações beneficiem o conjunto. 

Como por exemplo, o desenvolvimento de produtos e práticas ecologicamente 

corretos, promoção do desenvolvimento educacional e de saúde aos seus 

colaboradores e o apoio a iniciativas de transparência e justiça as regulamentações 

e políticas governamentais. 

 A RSE só será integrada aos negócios se as empresas conhecerem e se 

adaptarem ao ambiente que estiverem inseridas. E é nesse ambiente que poderá 

planejar suas operações.  

 Cabe lembrar que mais de 230 empresas brasileiras já aderiram ao Pacto 

Global
74

 que estabelece princípios de estratégia na operação das empresas no 

auxílio a combater problemas globais e atingir os objetivos e as metas do 

desenvolvimento do milênio, estabelecidos durante a Cúpula do Milênio
75

.  A 

adesão exige o comprometimento com 10 princípios relativos a condições de 

trabalho, direitos humanos, meio ambiente e corrupção (ZYLBERSZTAJN; LINS, 

2010). Se os gestores perceberem e atuarem para que a complexidade das relações 

e ações da empresa com o meio ambiente e a sociedade, poderão obter uma 

posição de liderança em seu setor de atividade e também tornar-se modelo para a 
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 Global Compact – Parceria Internacional que reúne agência da ONU, empresas e organizações da sociedade civil e do setor 

público. Disponível em:< http://www.pactoglobal.org.br/carta_compromissos.aspx>(Acesso em 30/08/2013). 
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adoção de padrões setoriais nos marcos regulatórios, além do fortalecimento de 

seus ativos, reputação e marcas (ZYLBERSZTAJN; LINS, 2010). 

De acordo com o SEBRAE (2012), por mais poder que alguém tenha, 

dificilmente conseguirá sozinho mudar os padrões de produção e consumo a ponto 

de tornar a Terra um local totalmente sustentável. As pessoas e as instituições 

sabem disto e cada vez mais buscam o diálogo e a parceria.  

Neste cenário, as instituições e multiplicadores de opinião precisam de 

informações precisas sobre quem é quem, e o que ocorre no meio ambiente, a fim 

de manterem-se em dia com os acontecimentos e, ao mesmo tempo, estabelecerem 

suas estratégias de ação e escolher e checar quem serão seus parceiros. 

Ainda segundo o SEBRAE (2012), nos últimos anos, também cresceu a 

percepção de que a solução dos problemas ambientais e a gestão ambiental, assim 

como a implantação das Agendas 21 locais, os processos de licenciamentos 

ambientais para atividades poluidoras e a definição dos limites e modelo de 

crescimento locais, dependem fundamentalmente da capacidade de governos, 

empresas e universidades estabelecerem parcerias e diálogo entre si e com as 

instâncias organizadas da sociedade civil, como as ONGs, ambientalistas, 

profissionais ligados ao DS, entre outros. E é consenso entre todos que só há 

diálogo e parcerias se houver também informação de qualidade, transparência e, 

sobretudo, fluxo permanente. 

Entendemos do exposto que, para que haja efetividade no processo, é 

fundamental agregar profissionais capacitados e líderes bem intencionados que 

promovam a gestão rumo ao DS. 

Por outro lado, o aumento da conscientização popular e empresarial sobre a 

eficiência e a qualidade dos produtos e serviços reforça a importância de práticas 

de gestão para a sustentabilidade, como forma de agregar valor institucional à 

empresa ou instituição. A atuação dentro das organizações deve ser entendida 

como um círculo, em que não há princípio, meio e fim: todos – desde funcionários 

com responsabilidades mais simples até executivos – devem estar comprometidos 

com as suas práticas, pensamentos e ações. Além disso, este círculo virtuoso 
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 Cúpula do Milênio: Declaração do Milênio das Nações Unidas em 08 de Setembro de 2000 (A Cúpula do Milênio das Nações 

Unidas foi realizada em Nova York, de 6 a 8 de Setembro de 2000. Foi um encontro sem precedentes, assistido por 100 Chefes de 

Estado, 47 Chefes de Governos, 3 Príncipes, 5 Vice-Presidentes, 3 Primeiros Ministros, 8000 Delegados e 5500 jornalistas). 
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passa, por exemplo, pelo estímulo a conceitos socialmente responsáveis e pelo uso 

racional de água, energia, alimentos, papel, material de escritório, equipamentos 

eletroeletrônicos, matéria-prima, entre outros (SEBRAE, 2012). 

Assim, observamos que para que haja na gestão a RSE, os gestores e 

líderes têm de ter a percepção do impacto de suas decisões, devendo integrar a 

visão sistêmica e a RSE em suas empresas (Figura 10). 

 

Figura10: Pirâmide da Responsabilidade Social Corporativa. 

 

 

Fonte: CARROLL, 1979:42 

 

Diante disto, esta pesquisa procurará contribuir com a apresentação do 

panorama das ferramentas de gestão de RSE e suas contribuições para o DS. Além 

disso, verificar o grau de interatividade entre os stakeholders, os impactos nos 

recursos financeiros e humanos das empresas e também a iniciativa, no que tange 

ao DS, nos pequenos e microempreendedores. 
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3 O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA ATIVIDADE INDUSTRIAL NA RMSP 

 

3.1 O contexto espacial das micro e pequenas indústrias 

Os aspectos econômico, social, cultural e político são elementos do conceito 

de espaço geográfico, assim como as relações dos homens com a natureza e a 

sociedade. Nesta pesquisa descrevemos o papel das micro e pequenas indústrias e 

seu impacto socioambiental no espaço urbano, consoante a sua representatividade 

(Tabela 2:29). 

De acordo com SANTOS (2008), a ciência geográfica é uma ciência do 

espaço do homem, propondo uma discussão sobre sua renovação. Indaga sobre o 

desenvolvimento econômico que não dependeu sempre do progresso econômico, 

mas da interdependência entre a ciência e a técnica.  

Questiona ainda que, se ela própria, a Geografia, que sucumbiu às aliciantes 

demandas do mundo da produção, não será vítima de uma especialização 

exagerada. Indaga sobre como a globalização da sociedade e da economia geram a 

mundialização do espaço geográfico e esclarece o fenômeno da urbanização a 

partir da década de 1980 nos países do Terceiro Mundo e suas implicações, 

expondo que o espaço está no centro das preocupações dos mais variados 

profissionais, como explica SANTOS (2008:57):  

[...] para alguns, objeto de conhecimento, para outros, simples meio 

de trabalho e acrescenta que todos os espaços são geográficos 

porque determinados pelo movimento da sociedade, da produção 

[...] e complementa que toda ação humana é trabalho e, todo 

trabalho é trabalho geográfico. 

 

Além disso, a categoria de formação econômica e social é extremamente útil 

ao estudo de uma realidade nacional, pelo fato de que não se aplica à Sociedade 

considerada em um sentido geral, mas a uma sociedade precisa, cuja 

especificidade e particularismos devem ser realçados para que o estudo de suas 

realidades autorize uma ação igualmente concreta (SANTOS, 2004).  
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Propõe ainda que a concepção espacial deve ultrapassar as fronteiras do 

ecológico e abranja a problemática social. Expõe, além disso, que, quando a 

Geografia busca novos caminhos, deve-se imaginar estar contribuindo a essa busca 

com a sugestão de se provocar e levantar problemas sem deformar as realidades de 

cada tema, enfatizando que o planeta mundializado está sob os nossos olhos, como 

um fato, embora mascarado pelas próprias condições em que foi gerado e 

reforçando que a economia se baseia na insensatez, e a ordem social apenas se 

mantém porque a ideologia se intromete, obrigando assim a ordem política a se 

confundir, e isto ao infinito, com as demais instâncias da vida. 

Desta forma, o autor permite que pensemos efetivamente no não engessamento 

do processo e do pensamento geográfico atual e de sua prospecção. Nesse 

contexto, esta pesquisa buscará relatos mais precisos sobre os processos e ações 

voltados ao DS nos micro e pequenos empreendimentos, bem como o envolvimento 

de seus colaboradores de forma efetiva ou verificar se é apenas um modismo ao 

invés de ser uma decisão racional e estratégica.  

Espaço (e tempo), território (e região) são conceitos importantes para a 

geografia, assim como as preocupações sobre as discussões de temas como 

modernidade e globalização, que fazem parte das realidades acadêmica e científica 

presentes, salientando-se o estímulo à competitividade e destacando-se que a 

empresa é o principal agente no processo de mundialização/ globalização 

(SPOSITO, 2003). 

 Os mecanismos fundamentais que garantem, com eficiência, a ampliação 

indefinida dos limites ambientais ao crescimento econômico são principalmente 

mecanismos de mercado – insumos materiais e energéticos (Figura 11). Dessa 

forma, a escassez crescente de determinado recurso se traduziria facilmente na 

elevação de seu preço, o que, por sua vez, induziria a introdução de inovações que 

permitissem poupá-lo, com a substituição por outro recurso mais abundante 

(ROMEIRO, 2004). 

 Temos de aceitar que o mundo é um sistema único e integrado, unindo 

Estado, empresas e a sociedade (ROMEIRO, 2004). 
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Figura 11: Análise sistêmica do contexto socioambiental . 

 

Fonte: ORTIGOZA; CORTEZ., 2009 apud DIAS,G.F., 2000. 

  Para SANTOS (1994:15), “é o uso do território e não o território em si 

mesmo, que faz dele objeto da análise social. Trata-se de uma forma impura, um 

híbrido, uma noção que, por isso mesmo, carece de constante revisão histórica”. 

Assim, podemos entender que o conceito de território está presente na economia 

em seus mais diversos contextos. 

  Neste cenário, uma vez identificado nos micro e pequenos empreendimentos 

significativo volume e participação nesse processo, fica latente a necessidade de 

planejamento, organização e implementação de programas sustentáveis em suas 

atividades de acordo com as suas áreas de atuação. 

 SANTOS (2003) destaca que podemos pensar na construção de outro 

mundo, mediante uma globalização mais humana. As bases materiais do período 

atual são, entre outras, a unicidade da técnica, a convergência dos momentos e o 

conhecimento do planeta. 

 As empresas querem aumentar sua produtividade e o seu lucro, buscando 

em laboratórios novas técnicas, novos materiais, novas soluções organizacionais e 

políticas que lhes permitam passar à frente de suas concorrentes. E se por um lado 

à utilização dos recursos naturais ocorre de forma livre sem se avaliarem os 

impactos em médio e longo prazos, torna-se necessário sinalizar de maneira 
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sistêmica os riscos e custos reais envolvidos, tanto na produção quanto no consumo 

(SANTOS, 2003). 

Devido à diversidade das configurações socioeconômicas e culturais e 

também às heterogêneas dotações de recursos em diferentes regiões, torna-se uma 

tarefa árdua a generalização de estratégias e soluções para o desenvolvimento 

territorial. Daí a importância de se garantir a participação de todos os atores 

envolvidos no processo (trabalhadores, empreendedores, o Estado e a sociedade 

civil organizada). Desta forma, o planejamento territorial é imprescindível nos níveis 

municipal, microrregional e mesorregional, no intuito de reagrupar os interesses 

comuns (SACHS, 2008). 

Observamos que tanto para SANTOS (1994) como para SACHS (2008), o 

planejamento do território é fundamental para que haja melhores resultados no 

presente e uma melhor perspectiva do desenvolvimento sustentável para o futuro. 

Quanto às políticas públicas, os sistemas de ordenamento do território 

refletem as condições políticas, institucionais e sociais onde se desenvolveram, 

considerando a diversidade existente de sistemas de ordenamento, à luz dos 

contextos nacionais e por vezes regionais em que foram concebidos e aplicados 

(FERRÃO, 2011). 

Para promover o planejamento e ordenamento do território, cabe destacar a 

importância da Teoria Geral de Sistemas
76

 para ciência geográfica no que concerne 

ao uso de indicadores para as empresas. Neste aspecto, deve-se considerar as 

empresas como um sistema aberto que se inter-relaciona com outros sistemas em 

seu núcleo. As empresas de modo geral interferem significativamente na 

composição do planejamento territorial e até da paisagem, tanto no aspecto físico 

como no ambiental. Além disso, há os aspectos social e econômico. 

                                                             
76

 Segundo BERTALANFFY (2010), os sistemas abertos interagem com o com o ambiente, trocam energia, informações, matéria, 

sofrendo mudanças, ajustando-se e adaptando-se continuamente, para sobreviver às condições do meio (indivíduo, grupo, 

organização e a sociedade). 
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Desse modo, podemos considerar que as empresas reúnem elementos de 

interação de várias partes de análise que fazem parte de um sistema integrado, 

apesar de suas analogias e relações com diferentes sistemas (Figura 12). 

Figura 12: Sistema Organizacional Integrado. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Para TRICART (1977:97), “O conceito de sistema é, atualmente, o melhor 

instrumento lógico de que dispomos para estudar os problemas do meio ambiente”. 

Assim, cabe destacar a interação humana com o meio que o cerca, onde há 

troca de energia, matéria e informação com o ambiente externo e muitas vezes a 

manutenção da estabilidade decorre da sua desorganização. 

Dessa forma, o processo de industrialização na problemática urbana, em sua 

ampla complexidade, não produz apenas empresas, mas sim estabelecimentos 

diversos como centros bancários, financeiros e políticos. O tecido urbano pode ser 

descrito utilizando-se o conceito de ecossistema, unidade coerente constituída ao 

redor de uma ou de várias cidades, antigas ou recentes (LEFEBVRE, 2004). 

O urbanismo não é apenas uma visão filosófica, mas o pensamento dito 

urbanístico se transforma em prática ao nível global. LEFEBVRE (2004) cita que a 

cidade é uma mediação entre as mediações, onde ela a mantém; sustenta relações 

de produção e propriedade; é o local de sua reprodução e complementa que se 
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sustenta; encarna-a; projeta-a sobre um terreno (o lugar) e sobre um plano, o plano 

da vida imediata. Enfatiza ainda que a cidade tem uma história; ela é a obra de uma 

história, isto é, de pessoas e de grupos bem determinados que realizem essa obra 

nas condições históricas. 

Em relação à cidade e ao urbano, eles não podem ser compreendidos sem 

as instituições oriundas das relações de classe e propriedade. Discute ainda que, 

desde os primórdios, a filosofia grega se ligou à cidade grega com suas misérias, 

com suas limitações: a escravidão, a subordinação do indivíduo à Pólis e que sua 

realização dá um sentido às ciências da realidade social (LEFEBVRE, 2004). 

Em concordância com SANTOS (2008) e LEFEBVRE (2004), observamos 

que atualmente os centros comerciais estão se tornando cada vez mais a principal 

fonte de espaço de socialização e muitas vezes os governos não dão a atenção 

devida à necessidade de criação e manutenção deles. Outro aspecto importante é o 

do planejamento do território que em muitos casos fica concentrado no centro sem 

considerar os bairros periféricos, gerando dessa forma insegurança e altos níveis de 

violência e degradação. Tais problemas geram significativas consequências, tanto 

de cunho social como econômico, cabendo dessa forma um melhor planejamento 

das cidades.  

Assim, torna-se relevante para esta pesquisa fornecer aos micro e pequenos 

empreendimentos industriais uma nova visão à questão sustentável, podendo-se 

despertar novas perspectivas na elaboração de seus planejamentos estratégicos, 

considerando principalmente a dimensão do território. 

DS é um tema que vem sendo estudado ao longo dos anos, à luz das ciências 

econômicas, contudo, entendemos que é importante o aprofundamento do estudo 

com relação às ciências geográficas e, nesta pesquisa, o território assume um papel 

fundamental para o DS, por estar intrinsecamente ligado às questões 

socioeconômicas e ambientais. 

Por outro lado, é importante a consciência ambiental não só do homem como 

cidadão, mas também como agente dos processos produtivos, e que apesar do 

desenvolvimento tecnológico, ainda não existem condições que possibilitem a 

substituição dos elementos fornecidos pela natureza.  De acordo com SEIFFERT 
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(2008), a adesão das normas técnicas, no caso a ISO 14001, tanto no âmbito 

nacional como internacional, se torna fundamental entre as relações do comércio 

internacional.  

Dessa forma, as empresas, independentemente do porte, têm o desafio 

latente de adaptar-se aos processos de melhoria no desempenho ambiental para se 

manterem competitivas. 

Fica evidente que é importante inter-relacionar o meio ambiente, o 

crescimento econômico e a regulamentação ambiental nas organizações. 

SEIFFERT (2008) apresenta as fases importantes no processo de implementação, 

administração e controle das normas técnicas. Revela a importância da 

preocupação com as indústrias que poluem o meio ambiente em diversos países 

(EUA e Europa) de estarem se instalando nos países mais pobres. Trata também da 

discussão sobre a visão do DS e seus desafios no mundo contemporâneo. 

Apresenta um modelo de SGA na visão sistêmica, materializado através dos 

instrumentos da Engenharia de Sistemas para que o projeto de implantação seja 

consistente e coeso. Discute, ainda, a importância da abordagem de implantação 

cooperativa para empresas de pequeno e médio porte como instrumento para 

redução de custos, buscando estimular sua implantação.  

No âmbito do planejamento, apresenta os requisitos cruciais para a 

implantação do SGA e a identificação, caracterização e avaliação dos aspectos 

ambientais. Na fase de implantação de um SGA, a autora destaca a importância do 

envolvimento dos níveis hierárquicos da organização que tenham influência direta 

ou indireta no processo, além da necessidade de treinamento e conscientização 

ambiental, bem como do desenvolvimento de competências. 

O espaço é visto como um processo social em permanente evolução dentro 

do âmbito da formação econômica e social a que normalmente se denomina nação. 

Trata das formações econômicas e sociais estudando a seguir o Estado – Nação se 

constituindo em espaço, totalidade e método (SANTOS, 1982). 
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A divisão social do trabalho, tão conhecida, é encarada pelo autor como “uma 

nova pista” para o estudo da organização espacial e da urbanização no mundo 

subdesenvolvido. Discute a questão da terceirização versus urbanização, comércio 

internacional, o papel das cidades locais na América Latina, e o estudo da 

marginalidade enquanto geradora de uma tipologia de múltiplos negócios devido ao 

grande número de oportunidades e população, mas em contrapartida de baixo 

desenvolvimento técnico e científico. 

Apresenta, também, o cenário do Brasil enquanto país subdesenvolvido e 

industrializado e a análise dos chamados “dois circuitos da economia” aplicados ao 

Terceiro Mundo, redefinindo a questão do “moderno” e do “tradicional” vis a vis os 

países subdesenvolvidos. Esclarece que o papel do espaço em relação à sociedade 

tem sido frequentemente minimizado pela geografia, que considerava o espaço 

mais como teatro das ações humanas. 

Nesse aspecto, (SANTOS, 1982 apud FÈBVRE, 1932:73) destaca que o 

encaminhamento dos geógrafos parte em geral do solo e não da sociedade e que a 

geografia social desenvolveu-se lentamente. E conclui que se pode dizer que a 

geografia se interessou mais pela forma das coisas do que pela sua formação. 

Ressalta ainda que as diferenças entre lugares são o resultado do arranjo 

espacial dos modos de produção particulares e que o valor de cada local depende 

de níveis qualitativos e quantitativos dos modos de produção e da maneira como 

eles se combinam.  

Assim, a organização local da sociedade e do espaço reproduz a ordem 

internacional e sobreleva que cada combinação de formas espaciais e de técnicas 

correspondentes constitui o atributo produtivo de um espaço, sua virtualidade e sua 

limitação e que a função da forma espacial depende da redistribuição, a cada 

momento histórico, sobre o espaço total do conjunto das funções que uma formação 

social é chamada a realizar.  

O espaço é a matéria trabalhada por excelência e que nenhum dos objetos 

sociais tem uma tamanha imposição sobre o homem, nenhum está tão presente no 

cotidiano dos indivíduos e interroga o autor: “como pudemos esquecer por tanto 

tempo esta inseparabilidade das realidades e das noções de sociedade e de espaço 
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inerentes à categoria da formação social”? Só o atraso teórico conhecido por essas 

duas noções pode explicar que não se tenha procurado reuni-las num conceito 

único (SANTOS, 1982:19).  

Não se pode falar de uma lei separada da evolução das formações espaciais. 

De fato, é de formações sócio-espaciais que se trata. E acrescenta que o espaço é 

uma realidade objetiva, um produto social e um subsistema da sociedade global, 

uma instância e que sua análise supõe a construção de uma epistemologia genética 

do espaço geográfico, fundada no fato de que as mudanças históricas conduzem às 

mudanças paralelas da organização do espaço (SANTOS, 1982).  

Em concordância com SANTOS, LEFEBVRE propõe que as empresas 

poderiam aproveitar o conhecimento acumulado da ciência geográfica 

estabelecendo para esta um papel mais ativo em seus planejamentos, atuando junto 

com as equipes administrativas, tendo como metas a melhoria dos projetos na sua 

concepção e não atuar apenas após a implantação e manutenção deles. 

A profundidade das mudanças do espaço geográfico e a influência do modelo 

capitalista bem como o objetivo da luta política, desde 1833, têm sido o grande 

desafio do homem na transformação do habitat (OLIVEIRA, 1991). 

Podemos discutir sobre o quanto o mundo se tornou produtivo com apoio do 

financiamento capitalista e como atenuar a crise, devido ao não significativo 

investimento no meio ambiente que afeta diretamente o ser humano. 

Por outro lado, estudos e pesquisas mostram empresas que incorporaram 

fatores ambientais em seus negócios para a conquista de vantagem competitiva. 

Contudo ESTY; WINSTON (2009) destacam que muitas não conhecem 

efetivamente o potencial em manter uma estratégia chamada “verde”. 

 As empresas que planejam e são voltadas aos processos, conquistam 

vantagem competitiva por meio de gestão estratégica dos desafios ambientais. Por 

outro lado, as ações ambientais equivocadas podem gerar pesadelos de relações 

públicas, destruir mercados e eliminar bilhões de valor de uma empresa. 
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  As empresas que não incluírem preocupações ambientais em seu arsenal de 

estratégias se arriscam a perder oportunidades em mercados que estão cada vez 

mais moldados por fatores ambientais. Os líderes ambientais veem seus negócios 

sob a ótica ambiental, encontrando oportunidades de cortar custos, reduzir riscos e 

aumentar receita e valor intangível.  

Nesta pesquisa propõe-se que as preocupações ambientais sejam incluídas 

no planejamento e na estratégia dos micro e pequenos empreendimentos; propõe-

se demonstrar a relevância dos aspectos da RSE na condução dos negócios e a 

importância do planejamento do território para o seu desenvolvimento.  

Cabe destacar a importância das empresas quanto ao desenvolvimento de 

uma ligação mais profunda com clientes, empregados e outros stakeholders
77

 

(envolvidos). E que suas estratégias podem revelar um novo tipo de vantagem 

competitiva sustentável, a qual atribui o nome de Ecovantagem. ESTY; WINSTON 

(2009) apresentam as dez maiores questões ambientais às quais os gestores e 

empreendedores devem estar atentos: 1-Mudanças climáticas; 2-Energia; 3- Água; 

4-Biodiversidade e utilização da terra; 5- Substâncias químicas, tóxicas e metais 

pesados; 6- Poluição atmosférica; 7- Gestão de resíduos; 8- Depleção da camada 

de ozônio; 9- Oceanos e pesca e 10- Desmatamento. E finalizam alertando que as 

empresas que não conseguirem monitorar os avanços regulatórios arriscam-se a 

ficar em séria desvantagem competitiva. 

Assim, fica evidente que os adeptos da chamada Onda Verde aprendem a 

desenvolver enorme alcance junto à comunidade. Reconhecem que conversas com 

líderes e grupos locais não constituem apenas uma boa prática; hoje, elas são um 

imperativo empresarial.  

Entretanto, à medida que a Onda Verde avança sobre o mundo financeiro, 

empresas de todos os portes são bombardeadas de perguntas. Até mesmo as 

pequenas e microempresas podem esperar o questionamento de seus impactos 

ambientais antes da liberação de crédito. Gerar novas receitas usando o foco 
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 Termo cunhado em 1984 pelo filósofo R.Edward Freemann – definindo como sendo qualquer pessoa que seja afetada – ou possa 

ser afetada – pelo desempenho de uma organização (apud ROGERS, JALAL e BOYD, 2008:65). 



 

 

 

112 

ambiental para agregar valor aos seus produtos, atingir consumidores “verdes” e 

criar um novo espaço de mercado, tudo isso pode gerar grandes recompensas.  

Encontrar maneiras de reposicionar a empresa no mercado e de ter sucesso 

com a estratégia ambiental é o que há de melhor na obtenção de Ecovantagem, 

contudo há alguns passos a seguir: 

-Suprir as necessidades dos clientes; - Não ignorar as necessidades dos clientes 

que não estão relacionadas ao meio ambiente; - Controlar custos; - Que os 

atributos verdes raramente se sustentam isoladamente no mercado; - Nichos 

diferentes exigem estratégias de mercado diferentes e – Não espere preços mais 

altos.  O importante é estar atento ao fato de que ao anunciar sua abordagem 

verde, a empresa como um todo só funcionará bem se tiver substância para 

bancar a campanha da imagem verde, lembrando que o valor intangível gerado 

pode ser substancial. 

Há pesquisas importantes dos conflitos homem versus meio ambiente em 

diversas partes do planeta. O autor expõe também a inter-relação da mudança 

climática, cadeias alimentares, população mundial, energia, urbanização e poluição 

em gráficos e tabelas (PONTING, 1995). 

A criação de ambientes artificiais para o plantio de alimentos e o crescimento 

das comunidades não só concentrou o impacto ambiental das atividades humanas, 

como também significou que seria muito mais difícil para as sociedades humanas 

livrar-se das consequências de suas ações no meio ambiente, podendo com o 

tempo causar colapso (PONTING, 1995:127). 

  Na perspectiva geográfica, podemos considerar a melhor distribuição rural-

urbana com incentivo a práticas sustentáveis pelas empresas, protegendo a 

diversidade ecológica e com melhoria da qualidade de vida da população.  

Em muitos casos, os estudos de impacto não atingem com equidade os 

setores da economia, ecologia, política e cultura, bem como as questões sociais 

mais essenciais. E que, às vezes, a população da região é considerada de 

importância secundária. Destaca ainda que não há interatividade entre os diferentes 
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ecossistemas, além da incompreensão do homem sobre as heranças deixadas pela 

natureza (AB’SABER, 2006). 

Esta interpretação de AB’Saber é importante para esta pesquisa, pois reforça 

a relevância do planejamento territorial envolvendo todos os atores: poder público, 

empresas e a sociedade paralelamente ao meio ambiente – é um alerta que enfatiza 

a necessidade de inter-relação para que haja efetividade na comunicação, 

propostas e ações importantes nos ambientes físico e social. 

Nesta pesquisa buscaremos a compreensão do envolvimento entre estratégia 

empresarial, planejamento do território e sustentabilidade. A dinâmica presente nas 

organizações, no caso as micro e pequenas empresas industriais, reside na 

redução de custos (aspecto econômico) e nem sempre na gestão responsável para 

a sustentabilidade, considerando percepção, reflexão e planejamento para atitudes 

e ações, com foco nos princípios naturais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

114 

3.2 A Região Metropolitana de São Paulo – RMSP 

 

A RMSP também é conhecida como grande São Paulo, reúne trinta e nove 

municípios, entre eles o município de São Paulo, objeto deste estudo. A RMSP é o 

maior centro urbano do Brasil (Figura 13), a principal metrópole da América do Sul e 

a quinta maior área urbana do mundo. Segundo o IBGE (2010), a população da 

RMSP é de aproximadamente 19.700.000 habitantes, tornando-a a metrópole mais 

populosa do Brasil (Figura 14). 

 Outro fator relevante é o de que muitas cidades que compõem a RMSP 

perdem os seus limites físicos e intensificam sua integração socioeconômica, 

provocando o chamado efeito em conurbação, o que exige um planejamento e 

ações conjuntas das esferas estadual e municipal (CIESP; FIESP, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Município de São Paulo objeto deste estudo contava no ano de 2011 

com 11.253.503 de habitantes, sendo a maior cidade da América Latina 

e abriga 5,9% da população brasileira em um território aproximado de 

1.500 km
2
. 
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Figura 13: Brasil - Regiões Metropolitanas. 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: 

http://www.fflch.usp.br/centrodametropole/antigo/v1/mapoteca/download/BrRmDT3.jpg (Acesso em 11/06/14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fflch.usp.br/centrodametropole/antigo/v1/mapoteca/download/BrRmDT3.jpg
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Figura 14: Região Metropolitana de São Paulo – RMSP. 

 

 

Fonte: http://www.fflch.usp.br/centrodametropole/antigo/v1/mapoteca/download/RMsaoDe1.jpg (Acesso em 11/06/14). 

 

No que tange ao planejamento e instalação e ou ampliação de uma indústria 

na RMSP, deve-se considerar como condicionantes: 

 

- a Legislação ambiental; 

- o Zoneamento Industrial da Região Metropolitana de São Paulo (ZI-RMSP); 

- a Área de Proteção aos Mananciais – APM; 

- a Proximidade dos espaços protegidos; 

- a Condição de saturação do ar; 

- o Histórico da ocupação do imóvel e 

- as Áreas potencialmente críticas para utilização das águas subterrâneas.  

 

 

http://www.fflch.usp.br/centrodametropole/antigo/v1/mapoteca/download/RMsaoDe1.jpg
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3.2.1 Legislação Municipal 

  

 Para a atividade industrial na RMSP, deve-se considerar a tipologia da 

atividade e se as características urbanísticas do projeto (taxa de ocupação e de 

aproveitamento do terreno) e também os aspectos ambientais estão de acordo com 

as leis específicas de zoneamento municipal
78

 e com o Plano Diretor
79

 (quando 

existentes), ou com a Lei Orgânica Municipal
80

 (CIESP; FIESP, 2010). 

 

 

 

3.2.2 Zoneamento Industrial da Região Metropolitana de São Paulo – ZI-RMSP 

 

Quanto ao ZI-RMSP
81

, deve-se observar se o tipo da atividade é compatível 

com os critérios de ocupação das zonas estabelecidas. Os estabelecimentos 

industriais são classificados conforme os critérios de porte e tipo de atividade. As 

categorias de estabelecimentos industriais são apresentadas na Lei 11.243/02 

(Anexo B: 238). Cabe destacar que o grau de restrição de cada categoria, à época 

da promulgação da Lei Estadual nº 1817/78
82

, foi estabelecido, levando-se em 

consideração os aspectos ambientais, econômicos, a infraestrutura de transporte, 

de saneamento e padrões urbanísticos. Para saber o enquadramento de uma 

atividade ou estabelecimento em uma dada categoria de restrição, de acordo com o 

ZI-RMSP, deve-se procurar a Agência Ambiental da CETESB
83

 que atenda o 

município do interessado. 

 

                                                             
78

 No caso específico do Município de São Paulo, objeto desta pesquisa, a Lei de Zoneamento estabelece normas complementares 

ao Plano Diretor Estratégico, institui os Planos Regionais Estratégicos das Subprefeituras, dispõe sobre o parcelamento, disciplina e 

ordena o Uso e Ocupação do Solo do Município de São Paulo. Disponível em: 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento_urbano/noticias/?p=1380 (Acesso em 12/05/13). 
79

 O Plano Diretor Municipal  - PDM, é um instrumento de planejamento municipal voltado ao desenvolvimento e a expansão urbana, 

considerando os aspectos físicos, econômicos e sociais garantindo o bem estar de seus habitantes (CIESP;FIESP, 2010). 
80

 A Lei Orgânica Municipal é a norma pela qual se regerá o Município, respeitados os princípios da Constituição Federal e da 

Constituição do respectivo Estado. É também denominada “Constituição do Município” e é elaborada pela Câmara Municipal. 

Disponível em: http://www.jurisway.org.br/ (Acesso em 12/05/2013). 
81

 O ZI-RMSP foi estabelecido pela Lei nº1817/78 e alterado pela Lei 11.243/02, cujo objetivo é o de disciplinar a localização, a 

classificação e dar diretrizes para o licenciamento de estabelecimentos industriais. Disponível em: 

http://www.ambiente.sp.gov.br/legislacao/leis/lei-n%C2%BA-11-243/(Acesso em 12/05/2013). 
82

 Disponível em: http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/legislacao/estadual/leis/1978_Lei_Est_1817.pdf (Acesso em 12/05/2013). 
83

 Disponível em: http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/agencias/agencias.asp (Acesso em 14/06/13). 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento_urbano/noticias/?p=1380
http://www.jurisway.org.br/
http://www.ambiente.sp.gov.br/legislacao/leis/lei-n%C2%BA-11-243/(Acesso
http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/legislacao/estadual/leis/1978_Lei_Est_1817.pdf
http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/agencias/agencias.asp


 

 

 

118 

 

3.2.3 Área de Proteção de Mananciais - APM 

 

Deve-se observar se a atividade ou empreendimento está localizado em 

APM. A APM da RMSP
84

 (Figura 15) é uma área designada, por legislação 

específica, para a proteção dos cursos e reservatórios de água e demais recursos 

hídricos de interesse e, portanto, constitui um espaço protegido com regras 

específicas para o uso e ocupação do solo. Dos trinta e nove municípios da RMSP 

que estão em APM, seis estão em 100%; nove estão entre 51 e 98%; dez entre 0,5 

a 49% e quatorze sem APM (CIESP; FIESP, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
84

 As APM da RMSP foram instituídas pelas Leis Estaduais números: 898/75 e 1.172/76 que estabeleceram a capacidade máxima 

de suporte que o manancial possui, aliado a maior eficiência no tratamento de esgotos sanitários, de forma a manter a qualidade das 

águas destinadas ao abastecimento público. Disponível em: 

http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/legislacao/estadual/leis/1975_Lei_Est_898.pdf e 

http://www.al.sp.gov.br/norma/?id=29141(Acesso em 14/06/2013). 

 

O Município de São Paulo objeto deste estudo compreende 36% em 

APM. 

 

http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/legislacao/estadual/leis/1975_Lei_Est_898.pdf
http://www.al.sp.gov.br/norma/?id=29141(Acesso
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Figura 15: RMSP – Unidades de Conservação. 

 

 

     

 

Fonte: EMPLASA, 2011. 

    

Outro fator relevante é que as regras específicas na APM, segundo as quais 

a implantação e /ou a ampliação de qualquer atividade
85

 em APM deverão observar 

as permissões e restrições estabelecidas para as categorias previstas pela Lei dos 

Mananciais (1ª e 2ª Categoria da Lei Estadual nº 1.172/76)
67

 , tanto no que se refere 

à atividade, quanto aos critérios de edificação (CIESP; FIESP, 2010). 

 

                                                             
85

 Para saber se a atividade está localizada em APM ou para obtenção de informações a respeito de Leis específicas, bem como 

seus regulamentos, deve-se  consultar os seguintes endereços eletrônicos: http://www.cetesb.gov.br, http://www.ambiente.sp.gov.br. 

http://www.cetesb.gov.br/
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3.2.4 Proximidade dos Espaços Protegidos 

 

Além da APM, a RMSP apresenta diversas áreas especialmente protegidas 

(Figura 9:95), tais como: Unidades de Conservação Estaduais e Municipais, áreas 

sob-regime de tombamento, áreas sob proteção especial, parques ecológicos, 

hortos florestais, reservas estaduais, terras indígenas, estações experimentais e 

viveiros florestais, e também as Áreas de Preservação Permanente – APP
86

, 

previstas no Código Florestal
87

 (CIESP; FIESP, 2010). 

No que concerne aos espaços protegidos, destacam-se as Unidades de 

Conservação existentes na RMSP. Essas Unidades dividem-se em duas 

categorias
88

:  

• Unidades de Proteção Integral: são as voltadas à preservação, admitindo apenas o 

uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos na Lei
71

 e 

compreende as categorias: Estação Ecológica; Reserva Biológica; Parque Estadual; 

Monumento Natural e Refúgio de Vida Silvestre. 

• Unidades de Uso Sustentável: são as que objetivam compatibilizar a conservação 

da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. São 

compostos pelas categorias: Área de Proteção Ambiental (APA), Área de Relevante 

Interesse Ecológico, Floresta Estadual, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, 

Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN). 

As Unidades de Conservação, excetuando-se as categorias APA e RPPN, devem 

possuir uma zona de amortecimento
89

, conforme determinado pelo seu Plano de 

Manejo
90

 (CIESP; FIESP, 2010). 

 

                                                             
86

 De acordo com a Lei Federal nº 12.651/2012 no artigo 3º cap.II. - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta 

ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a 

biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm#art83(Acesso em 18/07/2013). 
87

 Lei Federal nº 4.771/1965, revogada pela Lei Federal nº 12.651/2012. 
88

 Lei Federal nº 9.985/200 que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC e estabelece critérios 

e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de conservação. Regulamenta o art. 225, § 1
o
, incisos I, II, III e VII da 

Constituição Federal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9985.htm (Acesso em 18/07/2013). 
89

 De acordo com o Ministério do Meio Ambiente – MMA, a Zona de amortecimento é o entorno de uma unidade de conservação, 

onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos 

sobre a unidade. Disponível em: http://www.mma.gov.br/estruturas/sqa_pnla/_arquivos/46_10112008050247.pdf (Acesso em 

18/07/2013). 
90

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente – MMA, o Plano de Manejo deve abranger a área da unidade de conservação, sua 

zona de amortecimento e os corredores ecológicos, incluindo medidas com o fim de promover sua integração à vida econômica e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm#art83(Acesso
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9985.htm
http://www.mma.gov.br/estruturas/sqa_pnla/_arquivos/46_10112008050247.pdf
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3.2.5 Saturação do Ar 

 

Quanto à condição de saturação do ar (saturado ou em vias de saturação) e 

o grau de severidade (moderado, sério ou severo) do município onde se localizará a 

atividade, o interessado deverá observar os critérios estabelecidos no Decreto 

Estadual no 52.469/07
91

, que dispõe sobre o gerenciamento e controle de saturação 

do ar no Estado de São Paulo. Caso a atividade industrial possua fontes de 

poluição do ar, com emissões significativas de poluentes, ou seja, o total de 

emissões adicionadas for igual ou superior aos valores dispostos no Decreto, ela 

estará sujeita às seguintes exigências:  

• Plano de Redução de Emissões Atmosféricas - PREA (a partir de dezembro de 

2012) exigido aos empreendimentos instalados, alinhado com as regras da 

renovação da Licença de Operação (LO);  

• Compensação de Emissões Atmosféricas, a ser exigida pela sistemática de 

licenciamento das novas fontes e /ou ampliações (CIESP; FIESP, 2010). 

De acordo com a CETESB
92

, o objetivo dessa regulamentação é recuperar as 

áreas mais degradadas em termos de qualidade do ar e ao mesmo tempo não 

impedir o desenvolvimento industrial. Dessa forma, a CETESB
75

, por meio de sua 

rede de monitoramento de qualidade do ar, avalia e publica anualmente as áreas 

saturadas (SAT), em vias de saturação (EVS) e não saturadas (NS) no Estado de 

São Paulo. E conciliar a implantação de novos empreendimentos com a 

preservação da qualidade ambiental só é possível pelo mecanismo criado que se 

baseia na geração de “créditos de emissão”. Dessa forma, qualquer fonte de 

emissão de poluentes que comprove redução de emissão dos poluentes material 

particulado, monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio, óxidos de enxofre e 

compostos orgânicos voláteis nas áreas SAT e EVS pode obter créditos de 

emissão. 

                                                                                                                                                                                              
social das comunidades vizinhas. Disponível em: http://www.mma.gov.br/estruturas/sqa_pnla/_arquivos/46_10112008050247.pdf 

(Acesso em 18/07/2013). 
91

Disponível em: http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/legislacao/estadual/decretos/2007_Dec_Est_52469.pdf (Acesso em 

22/08/13). 
92

 Para saber a condição de saturação do município onde está localizada a atividade, consultar o endereço eletrônico: 

http://www.cetesb.sp.gov.br/Ar/ar_saturacao.asp ( Acesso em 18/07/2013), onde há uma relação de municípios e dados de 

monitoramento. 

 

http://www.mma.gov.br/estruturas/sqa_pnla/_arquivos/46_10112008050247.pdf
http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/legislacao/estadual/decretos/2007_Dec_Est_52469.pdf
http://www.cetesb.sp.gov.br/Ar/ar_saturacao.asp
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No caso do município de São Paulo, objeto de estudo desta pesquisa, 

observamos que de acordo com os dados do Relatório de Áreas Saturadas da 

CETESB
75

 do ano de 2009, que a situação é de alta concentração de poluentes o 

que dificulta a instalação de novos empreendimentos, exigindo assim, ações para a 

diminuição das emissões por parte dos empreendimentos já instalados e os em 

expansão de suas atividades (Quadro 2). 

 

Quadro 2: Monitoramento de Áreas Saturadas – Município de São Paulo. 

 

Poluente Condição no ano de 2009 

MP = material particulado EVS = área em via de saturação 

SO2 = dióxido de enxofre NS = área não saturada 

CO = monóxido de carbono SAT-MOD = área saturada moderado 

NO2 = dióxido de nitrogênio SAT-SER = área saturada sério 

O3 = ozônio SAT – SEV = área saturada severo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

3.2.6 Histórico de Ocupação do Imóvel 

 

Na escolha de um imóvel para a instalação ou ampliação de uma atividade 

industrial, será imprescindível, além dos pontos abordados nos itens anteriores, 

verificar o uso anterior da área pretendida e seus possíveis passivos ambientais, de 

forma a verificar se o solo e as edificações apresentam contaminações, com risco 

potencial à saúde humana (trabalhadores, usuários e vizinhos do futuro 

empreendimento) e ao meio ambiente. 

Cabe salientar ainda que a simples remoção de uma parcela de solo e ou 

remoção de entulhos contaminados, durante a etapa de obras e ou reformas pode 

caracterizar um ato de espalhar o material contaminado, sujeito a aplicação de 
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penalidades previstas na Lei de Crimes Ambientais
93

 que dispõe sobre as sanções 

penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente, ainda que tal ato tenha ocorrido de maneira não intencional. Outro fator 

importante é se o imóvel a ser adquirido, alugado ou arrendado tenha tido uso 

industrial, nesse caso, recomenda-se que o interessado certifique-se sobre a 

existência de um Plano de Desativação da Atividade
94

 protocolado junto a CETESB, 

que dispõe sobre diretrizes e procedimentos para a proteção da qualidade do solo e 

gerenciamento de áreas contaminadas
95

, e assuntos correlatos. 

 

 

 

3.2.7 Áreas Potencialmente Críticas para Utilização das Águas Subterrâneas 

 

O empreendedor deverá observar as restrições e diretrizes técnicas para o 

licenciamento ambiental nas chamadas Áreas Potencialmente Críticas para a 

Utilização das Águas Subterrâneas
96

. A RMSP compreende dois tipos de áreas 

potencialmente críticas: 

• Áreas de alta vulnerabilidade
97

; 

• Áreas potenciais de restrição e controle
98

. 

Em ambas as categorias, os empreendimentos potencialmente impactantes, isto é, 

que captarem mais de 50m
3
 de água por hora, ou que disponham efluentes líquidos, 

resíduos ou substâncias no solo, terão o licenciamento ambiental condicionado a 

apresentação de estudo de viabilidade da atividade. O documento deverá 

considerar informações específicas, como: estudo de balanço hídrico e 

                                                             
93

 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm, regulamentado pelo decreto Federal nº 6.514/08. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/decreto/D6514.htm (Acesso em 20/09/13). 
94

 O Plano de Desativação é mencionado no Artigo 5º do Decreto Estadual  n°47.400/02, ligado ao Licenciamento Ambiental , 

Disponível em: http://governo-sp.jusbrasil.com.br/legislacao/93385/decreto-47400/02 e na Lei Estadual nº 13.577/09, Disponível em: 

http://governo-sp.jusbrasil.com.br/legislacao/817967/lei-13577-09 (Acesso em 20/09/13). 
95

 A CETESB disponibiliza em seu endereço eletrônico um cadastro de áreas contaminadas para consulta. Disponível em: 

http://www.cetesb.sp.gov.br/areas-contaminadas/rela%25E7%25F5es-de-%25E1%25A1reas-contaminadas/4-(Acesso em 

23/10/13). 
96

 De acordo com a Resolução da SMA 14/10, que define as diretrizes técnicas para o licenciamento de empreendimentos. 

Disponível em: http://www.ambiente.sp.gov.br/legislacao/category/resolucoes-sma/ (Acesso em 23/10/13). 
97

 Definidas pelo Mapeamento da Vulnerabilidade e Risco de Poluição das Águas Subterrâneas no Estado de São Paulo, elaborado 

pelo Instituto Geológico – IG e pela CETESB em 1997. Disponível em: http://igeologico.sp.gov.br/geodados/projetos/mapeamento-

da-vulnerabilidade-e-risco-de-poluicao-das-aguas-subterraneas-do-estado-de-sao-paulo-detalhamento-da-regiao-metropolitana-de-

campinas/ (Acesso em 23/10/13). 
98

 Conforme indicado pela Câmara Técnica de Águas Subterrâneas do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado de São 

Paulo- CRH. Disponível em: http://www.ceivap.org.br/legisp/DeliberacoesCRH/Deliberacao-CRH%20052.pdf (Acesso em 23/10/13). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/decreto/D6514.htm
http://governo-sp.jusbrasil.com.br/legislacao/93385/decreto-47400/02
http://governo-sp.jusbrasil.com.br/legislacao/817967/lei-13577-09
http://www.cetesb.sp.gov.br/areas-contaminadas/rela%25E7%25F5es-de-%25E1%25A1reas-contaminadas/4-(Acesso
http://www.ambiente.sp.gov.br/legislacao/category/resolucoes-sma/
http://igeologico.sp.gov.br/geodados/projetos/mapeamento-da-vulnerabilidade-e-risco-de-poluicao-das-aguas-subterraneas-do-estado-de-sao-paulo-detalhamento-da-regiao-metropolitana-de-campinas/
http://igeologico.sp.gov.br/geodados/projetos/mapeamento-da-vulnerabilidade-e-risco-de-poluicao-das-aguas-subterraneas-do-estado-de-sao-paulo-detalhamento-da-regiao-metropolitana-de-campinas/
http://igeologico.sp.gov.br/geodados/projetos/mapeamento-da-vulnerabilidade-e-risco-de-poluicao-das-aguas-subterraneas-do-estado-de-sao-paulo-detalhamento-da-regiao-metropolitana-de-campinas/
http://www.ceivap.org.br/legisp/DeliberacoesCRH/Deliberacao-CRH%20052.pdf
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caracterização da hidrogeologia e vulnerabilidade de aquíferos na área de 

abrangência do empreendimento, entre outros requisitos. 

Para a obtenção ou renovação de Licença de Operação (LO) de 

empreendimentos potencialmente impactantes
99

 será condicionada a apresentação 

à CETESB de um Plano de Monitoramento Sistemático de Águas Subterrâneas 

(CIESP; FIESP, 2010). 

 

 

3.3 Tipos de Licença Ambiental – LA da Atividade Industrial na RMSP 

 As atividades relacionadas no artigo 57 do Regulamento da Lei Estadual nº 

997/76
100

, aprovada pelo decreto nº 8568/76
101

 e suas alterações, requerem a 

Licença Ambiental. No caso específico da atividade industrial, está disposto na Lei 

Estadual nº 1817/78
102

.  

 A LA é concedida em etapas e, dependendo da atividade, o empreendedor 

obtém primeiramente a Licença Prévia (LP), separadamente a Licença de Instalação 

(LI) e posteriormente a Licença de Operação (LO) (Figura 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
99

 A CETESB disponibiliza, em suas unidades de atendimento, informações sobre a classificação das áreas potencialmente críticas 

para a utilização de águas subterrâneas. 
100

Disponível em: http://www.cetesb.sp.gov.br/Institucional/documentos/lei_997_1976.pdf (Acesso em 26/10/13). 
101

 Disponível em: http://www.cetesb.sp.gov.br/Solo/agua_sub/arquivos/Decreto_Estadual_8468_76.pdf (Acesso em 26/10/13). 
102

 Disponível em: http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/legislacao/estadual/leis/1978_Lei_Est_1817.pdf (Acesso em 26/10/13). 

 

 

http://www.cetesb.sp.gov.br/Institucional/documentos/lei_997_1976.pdf
http://www.cetesb.sp.gov.br/Solo/agua_sub/arquivos/Decreto_Estadual_8468_76.pdf
http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/legislacao/estadual/leis/1978_Lei_Est_1817.pdf
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Figura 16: Tipos de Licenças Ambientais – LA. 

 

 Fonte: CIESP; FIESP, 2010. 

Além disso, para a maioria das atividades dispostas na Lei 1817/78
85

, a LP e a LI 

são concedidas em conjunto e, posteriormente é obtida a LO. Porém, em cada etapa 

do processo de Licenciamento, o empreendedor deverá providenciar estudos e ou 

relatórios ambientais específicos, que são determinados pelo órgão ambiental, de 

acordo com a tipologia da atividade a ser licenciada (CIESP; FIESP, 2010) (Figura 

17). 
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Figura 17: Etapas do Planejamento aplicadas ao LA . 

 

 

Fonte: CIESP; FIESP, 2010, complementado pelo autor. 

 

 

3.3.1 Procedimentos para solicitação da LA 

 Inicialmente o empreendedor terá de verificar junto à Agência Ambiental da 

CETESB ou na prefeitura Municipal se a atividade é licenciada pela administração 

estadual ou pela administração municipal. No caso do município de São Paulo 

(Quadro 3:130), objeto de estudo desta pesquisa, é pela administração estadual e 

todo o procedimento será feito junto à Agência Ambiental da CETESB
103

 

considerando o CEP (Código de Endereçamento Postal) onde está localizada a 

atividade, observando as seguintes opções: 

                                                             
103

 As informações referentes  aos procedimentos e à documentação estão disponíveis no endereço: 

http://www.cetesb.sp.gov.br/licenciamento/licenciamento-ambiental/1-pagina-inicial (Acesso em 28/10/13). 

*LOr =Licença de 

Operação-renovação 

*MCE = Memorial de 

Caracterização do 

Empreendimento 

http://www.cetesb.sp.gov.br/licenciamento/licenciamento-ambiental/1-pagina-inicial
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a) O empreendimento se enquadra no Sistema de Licenciamento Simplificado-

SILIS
104

: É um sistema informatizado com certificação digital em que 

empreendimentos de baixo potencial poluidor possam, via sistema (página do 

endereço eletrônico da CETESB), obter o seu LA, por meio de um 

procedimento simplificado, no qual os documentos: LP; LI e LO são 

concedidos conjuntamente. O SILIS também pode ser utilizado para a 

renovação da LO (CIESP; FIESP, 2010). 

b) O empreendimento não se enquadra no SILIS: Nesse caso, a solicitação 

deverá ser realizada na Agência Ambiental da CETESB
105

 responsável, de 

acordo com o CEP (Código de Endereçamento Postal) ou o Município onde o 

empreendimento está instalado (CIESP; FIESP, 2010). 

c) A atividade ou empreendimento está sujeito à avaliação de impacto 

ambiental
106

: Nesses casos, o pedido de LP das atividades e ou 

empreendimentos classificados como fontes de poluição pelo artigo 57 do 

Regulamento da Lei nº 997/76
107

 e suas alterações, consideradas 

potencialmente causadoras de degradação ao meio ambiente, será 

encaminhado à CETESB, especificamente ao Departamento de Avaliação de 

Impacto Ambiental (TA) da Diretoria de Tecnologia, Desenvolvimento e 

Avaliação Ambiental da CETESB. Esse departamento é responsável pela 

análise dos estudos ambientais e elaboração de pareceres técnicos que 

subsidiam o LA com avaliação do impacto ambiental discutindo com os 

órgãos federal, estaduais e municipais ou com colegiados intervenientes, tais 

como: 

                                                             
104

 As informações sobre os procedimentos para o LA por meio do SILIS podem ser obtidas na publicação SMA/FIESP, 2009 – 

Licenciamento Ambiental e as Micro e Pequenas Empresas Volume II, SILIS, disponível no endereço eletrônico:  

http://www.cetesb.sp.gov.br/licenciamento/licenciamento-ambiental/58-cartilhas e 

http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/cetesb/documentos/SILIS-1-5.pdf (Acessos em 28/10/13). 
105

 Os formulários para preenchimento estão disponíveis em: http://www.cetesb.sp.gov.br/licenciamento/licenciamento-ambiental/1-

pagina-inicial (Acesso em 28/10/13). 
106

 O Licenciamento Ambiental prévio de empreendimentos com potencial ou efetivamente causadores de degradação 

ambiental deve ser realizado com base em estudos ambientais (EIA - Estudo de Impacto Ambiental;  RAP – Relatório Ambiental 

Preliminar  ou  EAS – Estudo Ambiental Simplificado), definidos pelas Resoluções CONAMA 01/86, 237/1997 e Resolução SMA 

54/2004. O Departamento de Avaliação de Impacto Ambiental da Diretoria de Tecnologia, Desenvolvimento e Avaliação Ambiental, 

da CETESB, é responsável pela análise desses estudos e elaboração dos pareceres técnicos que subsidiam o l icenciamento 

com avaliação de impacto ambiental.Disponível em:  http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/cetesb/aia_quem.asp (Acessos 

em 28/10/13). 
107

 Disponível em: http://www.cetesb.sp.gov.br/Institucional/documentos/Dec8468.pdf (Acesso em 28/10/13). 

 

http://www.cetesb.sp.gov.br/licenciamento/licenciamento-ambiental/58-cartilhas
http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/cetesb/documentos/SILIS-1-5.pdf
http://www.cetesb.sp.gov.br/licenciamento/licenciamento-ambiental/1-pagina-inicial
http://www.cetesb.sp.gov.br/licenciamento/licenciamento-ambiental/1-pagina-inicial
http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/cetesb/aia_lista.asp
http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/cetesb/aia_lista.asp
http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/cetesb/aia_lp.asp
http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/cetesb/aia_lp.asp
http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/legislacao/federal/resolucoes/resolucoes.asp
http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/legislacao/estadual/resolucoes/resolucoes.asp
http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/legislacao/estadual/resolucoes/resolucoes.asp
http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/cetesb/aia_quem.asp
http://www.cetesb.sp.gov.br/Institucional/documentos/Dec8468.pdf
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- IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis; 

 - IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional); 

- CONDEPHAT (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, 

Artístico e Turístico), órgão subordinado à Secretaria de Cultura do Estado 

de São Paulo; 

- DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica), órgão subordinado à 

Secretaria de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo; 

- FF (Fundação para Conservação e Produção Florestal do Estado de São 

Paulo), órgão Gestor da Unidade de Conservação; 

- IF (Instituto Florestal do Estado de São Paulo); 

- CBH (Comitê de Bacia Hidrográfica), no caso: CBH-Alto Tietê –UGRHI 06 

(Unidades de Gerenciamento dos Recursos Hídricos), (Figura 18). 

Observamos ainda que entre as diversas manifestações que possam ocorrer 

durante o processo de Avaliação do Impacto Ambiental se sobressaem àquelas 

apresentadas na Figura 16:125, e caso a atividade seja licenciada pela 

administração municipal, todo o procedimento será realizado pelo órgão municipal 

responsável pelo LA, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Secretaria de 

Estado do meio Ambiente - SMA
108

 (CIESP; FIESP, 2010). 

 

 

 

 

                                                             
108

 De acordo com o Decreto nº 47.397/02. Disponível em: 

http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/Servicos/licenciamento/postos/legislacao/Decreto_Estadual_47397_02.pdf e pela Deliberação 

CONSEMA ( Conselho Estadual do Meio Ambiente) nº 33/09. Disponível em: 

http://www.ambiente.sp.gov.br/consema/files/deliberacoes/2009/Del33.pdf (Acesso em 28/10/13). 

 

 

 

 

 

http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/Servicos/licenciamento/postos/legislacao/Decreto_Estadual_47397_02.pdf
http://www.ambiente.sp.gov.br/consema/files/deliberacoes/2009/Del33.pdf
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Figura 18: Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, 2010.  

 

 Fonte: Disponível em: http://www.sigrh.sp.gov.br/sigrh/index/publicacoes_files/guia/04_alto_tiete.pdf 

 (Acesso em 26/09/14). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sigrh.sp.gov.br/sigrh/index/publicacoes_files/guia/04_alto_tiete.pdf
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Quadro 3: Municípios aptos a realizar o LA. 

Município 

Licenciador 

Aptidão de Acordo com 

a Classificação do 

Impacto Ambiental 

Local 

Publicação no DOESP (Diário Oficial 

do Estado de São Paulo) 

3º de 

44º 
São Paulo Alto / Médio / Baixo 124(79), de 12/06/14, Seção I, pág. 39 

 

 Fonte: Disponível em: http://www.ambiente.sp.gov.br/consema/licenciamento-ambiental-municipal/ (Acesso em 14/09/13), 

adaptado pelo autor. 

Cabe destacar que há uma discussão judicial acerca da responsabilidade na 

emissão da LA entre o estado e os municípios. Alguns municípios, entre eles o 

município de São Paulo, através da Secretaria do Meio Ambiente com a CETESB
109

, 

repassaram aos técnicos da prefeitura a incumbência de analisar o impacto 

ambiental das obras desde 2009, apesar de estar proibido por liminar pelo Tribunal 

de Justiça de São Paulo desde janeiro de 2014. 

Na expectativa de organizar o processo do LA, em março de 2010, o Governo 

do Estado de São Paulo deu início à implantação do Sistema Integrado de 

Licenciamento – SIL, através do Decreto Estadual nº 55660/10
110

. O SIL permitirá a 

entrada única do licenciamento de atividades perante as prefeituras municipais e 

órgãos estaduais responsáveis pela fiscalização e controle sanitário, controle 

ambiental e segurança contra incêndio. O município de São Paulo, objeto de estudo 

desta pesquisa, aderiu ao programa em maio de 2012, durante o anúncio da Política 

Estadual de Estímulo ao Empreendedorismo e Favorecimento às Micro e Pequenas 

Empresas.  

O SIL é parametrizado conforme regras específicas que definem o grau de 

risco (Baixo ou Alto) da atividade econômica, segundo a premissa de tratamento 

diferenciado aos empreendimentos (CIESP; FIESP, 2010). 

- Risco Baixo: dispensa o empreendedor/ representante legal de comprovar 

que cumpriu as exigências ou restrições que existem para que o exercício da sua 

                                                             
109

 A lista dos Municípios aptos a realizar o LA está disponível em: http://www.ambiente.sp.gov.br/consema/licenciamento-ambiental-

municipal/ 
110

 Disponível em: http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2010/decreto-55660-30.03.2010.html (Acesso em 28/10/13). 

http://www.ambiente.sp.gov.br/consema/licenciamento-ambiental-municipal/
http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2010/decreto-55660-30.03.2010.html
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atividade, perante aos órgãos estaduais e municipais. Neste grau de risco, fica 

dispensada a realização de vistoria prévia no empreendimento pelos órgãos 

estaduais e municipais. Dessa forma, o processo de licenciamento, desde a 

solicitação até a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado, é feito pela 

internet, sem a necessidade de comparecimento do interessado a qualquer 

repartição dos órgãos públicos (CIESP; FIESP, 2010). 

-Risco Alto: indicará a obrigatoriedade de comprovação pelo 

empreendedor/representante legal do cumprimento das exigências e as restrições 

necessárias para a obtenção do licenciamento da atividade, por meio dos 

procedimentos determinados por cada órgão público responsável. No caso 

específico da CETESB, o SIL indicará se o licenciamento das atividades deverá ser 

realizado por meio do SILIS ou junto à Agência Ambiental da CETESB, conforme 

apresentado (item 3.3.1, a e b: 127). Além disso, o grau de risco da solicitação de 

licenciamento perante cada órgão envolvido será “Alto”, caso uma ou mais 

atividades a serem desenvolvidas tenham seu risco considerado “Alto” (CIESP; 

FIESP, 2010). 

No final do processo, o SIL
111

 emite o Certificado de Licenciamento Integrado, 

que contém a licença de todos os órgãos, além dos respectivos prazos de validade, 

condições e restrições impostas. O certificado é sempre atualizado, via internet. A 

obtenção do certificado pelo SIL torna desnecessária a apresentação física dos 

documentos, fazendo com que se reduza o tempo de registro de uma empresa, 

desburocratizando o processo. 

No que concerne à documentação necessária para solicitar a LA junto à 

CETESB, esta disponibiliza em sua página na internet
112

 uma lista tanto dos 

documentos como dos modelos de relatórios que são exigidos na preparação do 

processo. Para um melhor entendimento sintetizamos um roteiro de tipos de 

documentação e relatórios que deverão ser comparados na página da CETESB
95

, 

                                                                                                                                                                                              
 
111

Disponível em: http://www.sil.sp.gov.br  e  

http://www.institucional.jucesp.sp.gov.br/institucional_noticias_sistema_licenciamento.php (Acessos em 03/11/10/13). 

112
 Disponível em: http://www.cetesb.sp.gov.br/licenciamento/licenciamento-ambiental/1-pagina-inicial (Acesso em 03/11/10/13). 

 

http://www.sil.sp.gov.br/
http://www.institucional.jucesp.sp.gov.br/institucional_noticias_sistema_licenciamento.php
http://www.cetesb.sp.gov.br/licenciamento/licenciamento-ambiental/1-pagina-inicial
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na internet, que abrange a RMSP e o município de São Paulo, objeto de estudo 

desta pesquisa (Quadro 4). 

Quadro 4: Documentação necessária para solicitação da LA 

 

Documentação  Localização 

Básica para Licença Prévia (LP) ou 

Licença Prévia e de Instalação (LI) 

concomitantes 

http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/cetesb/lic

_previa_documentacao.asp 

Complementar a ser entregue se 

houver supressão de vegetação ou 

intervenção em APP
113

 

http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/cetesb/int

ervencoes_doc_nativa.asp 

Complementar a ser entregue em caso 

de o empreendimento estar em APM 

http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/cetesb/lic

_manan_rmsp_quem.asp 

Complementar em casos de ampliação http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/cetesb/lic

_previa_documentacao.asp 

Complementar a ser entregue em casos 

de Microempresa (ME), Empresa de 

Pequeno Porte (EPP) ou 

Microempreendedor Individual (MEI). 

http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/cetesb/lic

_previa_documentacao.asp 

Apresentação do MCE
114

 (Memorial de 

Caracterização do Empreendimento 

http://www.cetesb.sp.gov.br/licenciamento/lice

nciamento-ambiental/77-perguntas-MCE 

Licença de Operação – LO http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/cetesb/lic

_operacao_solicitacao.asp 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

 

                                                             
113

 Dispensada caso tenha sido apresentada na solicitação da LP. 
114

 É um programa disponibilizado pela CETESB para download (cópia de documentos através de programa específico no 

computador). 
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 Outro ponto relevante é o caso de empreendimentos com significativo 

impacto ambiental, sujeitos à avaliação de impacto ambiental, em que as licenças 

deverão ser requeridas mediante a apresentação de estudos ambientais específicos 

nas LP; LI e LO junto à Agência Ambiental da CETESB (Figura 19). 
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Figura 19: Procedimentos para requerimento da LP para os empreendimentos sujeitos a avaliação de impacto ambiental 
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Fonte: CIESP; FIESP, 2010. 
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Nos casos de EAS (Estudo Ambiental Simplificado) e RAP (Relatório 

Ambiental Preliminar) e as demais documentações que devem fazer parte dos 

pedidos de licenças, poderão ser protocolizados nas Agências Ambientais ou no 

Departamento de Avaliação de Impacto Ambiental (TA), mais precisamente no Setor 

de Apoio – Proteção dos Mananciais (LAPM) na sede da CETESB. Nos casos dos 

pedidos de licença com EIA /RIMA, o Plano de Trabalho e posteriormente o 

EIA/RIMA devem também ser protocolizados no LAPM na sede da CETESB. No 

caso de manifestações nas esferas federal, estadual ou municipal, conforme 

apresentado (vide item 3.3.1, c: 127), destacamos alguns exemplos na Figura 20 

(CIESP; FIESP, 2010). 

Figura 20: Exemplos de manifestações no processo de Avaliação de Impacto Ambiental. 

 

 

Fonte: CIESP; FIESP, 2010. 
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3.3.2 Empreendimentos em Operação na RMSP que não Possuem LA 

 

 Todo e qualquer empreendimento que esteja em operação e que não possua 

LA deve se regularizar, inclusive aqueles que iniciaram suas atividades 

anteriormente à promulgação do Decreto 8468 de 08 de setembro de 1976
84

. E para 

que o empreendedor regularize sua operação, deverá ele procurar o órgão 

ambiental e explicar sua situação e, dependendo do caso, será orientado a requerer 

o LA mediante a apresentação da documentação e informações, conforme 

apresentado no Quadro 4:132 (CIESP; FIESP, 2010). 

 Para os empreendimentos e atividades localizadas em APM ou m APRM, 

deverão ser analisadas e observadas às disposições sobre a regularização das 

atividades existentes, constantes na Lei Estadual nº 9.866/97
115

 e nas Leis 

específicas. O empreendedor poderá obter maiores informações de como atender à 

regularização das suas atividades nas Agências Ambientais da CETESB
66

 e junto às 

Prefeituras Municipais (CIESP; FIESP, 2010). 

 

 

 

3.3.3 Empreendimentos que necessitem ampliar, modificar ou implementar     

novos equipamentos em suas atividades. 

 

 Os empreendimentos que estiverem nessa situação deverão procurar o órgão 

responsável pelo LA para definir sobre a necessidade de um novo licenciamento 

para a alteração ou novas instalações. Além disso, se na implantação do 

empreendimento for necessária à intervenção em APP ou a supressão de 

vegetação, deverá ser solicitada a autorização da CETESB
116

. Ressalte-se que só 

são autorizadas em APPs, atividades de utilidade pública, interesse social e baixo 

impacto.   No caso do município de São Paulo, o empreendedor deverá procurar a 

agência da CETESB responsável (CIESP; FIESP, 2010). 

                                                             
115

 A Lei Estadual nº 9.866/97 abrange todos os mananciais do Estado de São Paulo, denominando-os como APRM. Disponível em: 

http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1997/lei-9866-28.11.1997.html (Acesso em 11/11/2013) 
116

 De acordo com o Código Florestal – Lei nº 1261/12. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2012/lei/l12651.htm e da Resolução do CONAMA 369/06. 

Disponível em: http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=489 (Acessos em 11/11/13). 

http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1997/lei-9866-28.11.1997.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=489
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 Outro fator relevante é que qualquer atividade que envolva a supressão de 

vegetação nativa (mata atlântica, cerrado e outras) depende de autorização. No 

caso de imóvel rural, a emissão, pela CETESB, de autorizações para a supressão 

de vegetação nativa ou para intervenção em APP, somente poderá ser efetivada à 

luz de legislação específica para fins de licenciamento de atividades industriais em 

zona rural em que a CETESB também exige a Reserva Legal da propriedade
117

. 

Para um melhor entendimento, é considerada Reserva Legal
118

 a área localizada no 

interior da propriedade ou posse rural, executada e de preservação permanente, 

que deve ser mantida com a sua cobertura vegetal nativa, seja de florestas ou 

outras formas de vegetação, necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, 

ao abrigo e proteção da fauna e flora nativas, à conservação da biodiversidade e a 

reabilitação dos processos ecológicos (CIESP; FIESP, 2010). 

 Especificamente em relação à autorização para supressão de árvores 

isoladas, vivas ou mortas, em lotes urbanos situados fora de APP, ou fora de 

Parques, Reservas e Estações Ecológicas assim definidas por ato do Poder 

Público, deverá ser emitida pelo órgão municipal competente. Nos casos em que o 

município não emita a autorização para supressão de árvores isoladas, ela deverá 

ser solicitada na CETESB. No caso do município de São Paulo, a autorização cabe 

à Prefeitura
119

 (CIESP; FIESP, 2010). 

 Nesse sentido, a solicitação de autorizações poderá resultar na emissão de 

documentos (Figura 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
117

 De acordo com o Decreto estadual nº 53.939/09, Disponível em: 

http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/legislacao/estadual/decretos/2009_Dec_Est_53939.pdf (Acesso em 03/03/14), que dispõe 

sobre a manutenção, recomposição, condução da regeneração natural, compensação e composição da área de Reserva Legal de 

imóveis rurais no Estado de São Paulo e dá outras providências correlatas; Resolução SMA nº39/10, disponível em: 

http://www.ambiente.sp.gov.br/wp-content/uploads/resolucao/2010/2010_res_est_sma_39.pdf (Acesso em 03/03/14), que define 

procedimentos específicos para instituição, compensação ou recomposição de reserva florestal, para fins de licenciamento 

ambiental, nos casos em que especifica.  
118

 De acordo com a  Lei Federal nº4.771./65, revogada pela Lei Federal nº 12.651/2012.Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm#art83 (Acesso em 03/03/14). 
119

 De acordo com a Lei Municipal nº 10.365/87. Disponível em:   

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/upload/pinheiros/arquivos/LEI_10365.pdf (Acesso em 03/03/14). 

http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/legislacao/estadual/decretos/2009_Dec_Est_53939.pdf
http://www.ambiente.sp.gov.br/wp-content/uploads/resolucao/2010/2010_res_est_sma_39.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm#art83
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/upload/pinheiros/arquivos/LEI_10365.pdf
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Figura 21: Documentos que podem ser emitidos pela CETESB para autorizações de supressão de vegetação nativa ou 

para intervenção em APP. 

 

 

Fonte: CIESP; FIESP, 2010. 
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3.3.4 Tipos de custos no processo de LA 

 Com relação aos custos envolvidos nas diversas etapas do LA, são de 

responsabilidade do empreendimento. O preço (Quadro 5) para a análise das 

solicitações junto à CETESB varia de acordo com a área integral da fonte de 

poluição, do objeto do licenciamento e do fator de complexidade da atividade 

(denominado fator W), relacionado no Anexo 5 do Regulamento da Lei nº997/76, 

aprovado pelo Decreto nº 8468/76
120

 (CIESP; FIESP, 2010). 

Quadro 5: Tipos de custos no processo de LA. 

 

Tipo de 

Empreendi-

mento 

Descrição 

Fórmula de Cálculo para: 

 LP/ LI / LO 

Indústria de 

Transforma-

ção
121

 

 

 

 

 

 

 

Atividades consideradas como 

fonte de poluição (indicadas no 

Anexo 5
103

) exceto mineração 

(Artigo 73-C do Regulamento 

da Lei nº 997/76 aprovado pelo 

Decreto Estadual nº 8.468 e 

alterado pelo Decreto Estadual 

n° 47.397/02
91

). 

Para LP concomitante com LI e 

LO: 

P = 70 + (1,5 x W x Ac) onde: 

P = preço a ser cobrado, expresso 

em UFESP
122

; 

Ac = raiz quadrada da soma da 

área construída + área de 

atividade ao ar livre (m²); e 

W = fator de complexidade da 

fonte.  

Para LP = 0,30 x P 

Para ME e EPP
123

 = 0,15 x P 

Para Renovação de LO = 0,5 x 

P(LO) 

P(LO) = preço da LO 

                                                             
120

 Disponível em: http://www.cetesb.sp.gov.br/Solo/agua_sub/arquivos/Decreto_Estadual_8468_76.pdf (Acesso em 04/04/15). 
121

 O simulador de cálculo da CETESB para esse tipo de empreendimento está disponível em: 

http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/cetesb/calculo_lo_ind_tranf.asp (Acesso em 04/04/15)e o definitivo deverá ser obtido na 

CETESB. 
122

 O valor da UFESP (Unidade Fiscal do Estado de São Paulo)  para o ano de 2015 é de R$21,25 (vinte e um  reais e vinte e cinco 

centavos) Disponível em: http://www.fazenda.sp.gov.br/contas/precatorios/ (Acesso em 04/04/2015). 
123

 MPE – Micro e Pequena empresa; EPP – empresa de Pequeno Porte. Essas empresas usufruem de redução significativa no 

preço da Licença e corresponde a 15% do valor calculado. 

http://www.cetesb.sp.gov.br/Solo/agua_sub/arquivos/Decreto_Estadual_8468_76.pdf
http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/cetesb/calculo_lo_ind_tranf.asp
http://www.fazenda.sp.gov.br/contas/precatorios/
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Atividades de 

Extração e 

Tratamento de 

Minerais
124

 

Exceto para extração e 

engarrafamento de água. 

(Artigo 73-D do Regulamento 

da Lei nº 997/76 aprovado pelo 

Decreto Estadual nº 8.468 e 

alterado pelo Decreto Estadual 

n° 47.397/02
91

). 

De acordo com a CETESB
125

, 

quando se tratar de LO para a 

atividade de extração e 

tratamento de minerais, o preço 

será fixado de acordo com a 

área do módulo poligonal 

(hectares) a ser explorado 

conforme Parágrafo Único do 

Artigo 75 do Decreto Estadual 

47.397/02
91 

com 50% no preço 

da Renovação da LO para essa 

categoria de empreendimento. 

Para LP – Consultar a Agência 

Ambiental da CETESB
66

 que 

atende à região onde está 

localizado o empreendimento. 

Para LP concomitante com LI e 

LO: 

P = 70 + [ 1,5 x W x ( AC + AI ) ] 

onde: 

P = preço a ser cobrado, expresso 

em UFESP; 

Ac = raiz quadrada da soma da 

área construída + área de 

atividade ao ar livre (m²); 

AI – raiz quadrada da área da 

poligonal (hectares); e 

W = fator de complexidade da 

fonte. 

Para renovação de LO = Preço da 

LO. 

 

Empreendi-

mentos 

sujeitos à 

Avaliação de 

Impacto 

Ambiental 

De acordo com a CETESB, o 

preço da licença para esta 

categoria de empreendimento 

será cobrado de acordo com o 

Anexo Único conforme disposto 

no Decreto Estadual nº 

55.149/09
126

. 

 

 

Fonte: Disponível em: http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/cetesb/detalhes.asp (Acesso em 27/08/13),  

                                                             
124

 O simulador de cálculo da CETESB para esse tipo de empreendimento está disponível em: 

http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/cetesb/calculo_lo_mineracao.asp (Acesso em 12/08/13), e o definitivo deverá ser obtido na 

CETESB. 
125

 Disponível em: http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/cetesb/detalhes.asp (Acesso em 12/08/13) 
126

 Disponível em: http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/legislacao/estadual/decretos/2009_Dec_Est_55149.pdf (Acesso em 

12/08/13). 

http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/cetesb/detalhes.asp
http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/cetesb/calculo_lo_mineracao.asp
http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/cetesb/detalhes.asp
http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/legislacao/estadual/decretos/2009_Dec_Est_55149.pdf
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adaptado pelo autor. 

  

Para um melhor entendimento dos custos envolvidos, apresentamos uma 

simulação obtida na página eletrônica da CETESB
111

, relacionada a uma 

microempresa de Fabricação de Motores para automóveis, camionetas e utilitários 

com Fator de Complexidade (W) de 4,5 com 1000m² (um mil metros quadrados de 

área), (Figuras 22, 23). 

Figura 22: Simulação do cálculo do preço para obtenção da LP e LI . 

 

 

Fonte: Disponível em: http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/cetesb/calculo_lp_ind_tranf.asp,  (Acesso em 22/02/14). 

 

 

 

 

http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/cetesb/calculo_lp_ind_tranf.asp
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Figura 23: Simulação do cálculo do preço para obtenção da LO . 

 

 

Fonte: Disponível em: http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/cetesb/calculo_lo_ind_tranf.asp (Acesso em 22/02/14). 

Os resultados obtidos nas simulações para a emissão da LP, LI e LO são 

expressas em UFESP no valor de R$ 42,52 (Figuras 22, 23). O Valor da UFESP
109

 

para o ano de 2015 é de R$21,25 (vinte e um reais e vinte e cinco centavos), 

totalizando R$ 903,55 (novecentos e três reais, cinquenta e cinco centavos) para 

cada licença. Dessa forma, o valor total para a emissão da LP, LI e LO será de R$ 

2.710,65 (dois mil, setecentos e dez reais, sessenta e cinco centavos). Na 

simulação apresentada devido ao fator de complexidade (W), a LI não é emitida 

concomitantemente à LP (Figuras 22, 23). 

 

 

http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/cetesb/calculo_lo_ind_tranf.asp
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3.3.5 Prazo de validade da LA 

 De acordo com a CETESB
127

, os empreendimentos licenciados terão um 

prazo máximo de dois anos, contados a partir da data da emissão da LP para 

solicitar a LI, e o prazo máximo de três anos para iniciar a implantação de suas 

instalações, sob pena de caducidade das licenças concedidas (Figura 24). 

Figura 24: Prazos mínimos e máximos das LA. 

 

 

Fonte: CIESP; FIESP, 2010. 

  

Para a LO, de acordo com a CETESB
110

, o prazo de validade é renovável e 

terá prazo de validade de até cinco anos, a ser estabelecido de acordo com o fator 

de complexidade (fator W
103

) da atividade, conforme Figura 25.  

Figura 25: Prazos de validade da LO. 

 

 

Fonte: CIESP; FIESP, 2010. 

                                                             
127

 Disponível em: http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/cetesb/prazos_validade.asp (Acesso em 18/08/13). 

http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/cetesb/prazos_validade.asp
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 O prazo para solicitação de renovação da LO
128

 deverá ocorrer com cento e 

vinte dias da expiração do prazo de validade constante na Licença, conforme os 

termos do § 6º, artigo 1º do Decreto Estadual 47.400/02
77

, que ficará 

automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do órgão competente do 

SEAQUA
129

 (Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, Proteção 

e Controle do Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos Naturais). Além disso, 

na renovação da LO, a CETESB poderá manter, ampliar ou reduzir o prazo de 

validade da licença, mediante decisão motivada, em função da avaliação do 

desempenho ambiental da atividade no período de vigência da licença concedida. 

Cabe salientar que uma das ações desenvolvidas pela CETESB
130

 no 

conceito de Produção e Consumo Sustentáveis é o programa P+L (item 3.4:152), 

apontado uma das formas de melhoria do desempenho ambiental da atividade 

industrial que é objeto de análise nesta tese.  

 No que se refere à entrega das licenças emitidas pela CETESB
86

 que não 

foram objeto de impacto ambiental, elas poderão ser obtidas diretamente pelo 

interessado por meio eletrônico
131

, portanto, não são retiradas nas Agências 

Ambientais, após a entrega pelo interessado das publicações no Diário Oficial do 

Estado de São Paulo e em um periódico de circulação local. E para os casos de 

empreendimento ou atividade industrial em que é necessária avaliação de impacto 

ambiental, a LP pode ser retirada no Setor de Apoio e Proteção aos Mananciais – 

LAPM, localizado na sede da CETESB, após a apresentação da publicação oficial 

(CIESP; FIESP, 2010). 

 Após a emissão da Licença e a geração de um arquivo eletrônico pela 

CETESB, que é assinado digitalmente pelo gerente, tal documento passa a ter valor 

legal, uma vez que as assinaturas digitais da CETESB são certificadas pela 

Imprensa Oficial do Estado (IMESP), que é a Autoridade Certificadora oficial do 

Estado de São Paulo, o que já ocorre em outros órgãos das esferas municipal e 

                                                             
128

 Disponível em: http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/cetesb/renovacao_solicitacao_ind_serv.asp (Acesso em 19/08/2013). 
129

 Trata-se de um Departamento de Desenvolvimento Institucional Estratégico da CETESB. Disponível em: 

http://www.cetesb.sp.gov.br/userfiles/file/institucional/PlanEstrategicoCetesb.pdf (Acesso em 19/08/13). 
130

 Disponível em: http://www.cetesb.sp.gov.br/tecnologia-ambiental/Producao-e-Consumo-Sustentavel/8-definicoes (Acesso em 

19/08/2013). 
131

 No endereço eletrônico da CETESB
86

, o usuário poderá obter uma cópia do arquivo da licença (por meio de download
97

) 

assinada digitalmente pelo gerente da Agência Ambiental, imprimindo-a quando necessário. 

http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/cetesb/renovacao_solicitacao_ind_serv.asp
http://www.cetesb.sp.gov.br/userfiles/file/institucional/PlanEstrategicoCetesb.pdf
http://www.cetesb.sp.gov.br/tecnologia-ambiental/Producao-e-Consumo-Sustentavel/8-definicoes
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federal, como a Prefeitura do Município de São Paulo e a Receita Federal, com 

validade nacional
132

.  

 

3.3.6 Aspectos Ambientais a serem observados na atividade industrial 

 Em relação à operação da atividade industrial, alguns aspectos deverão ser 

observados no que se refere às exigências técnicas relacionadas na LI e na LO. Os 

principais aspectos ambientais a serem controlados pela atividade industrial tratam 

de elementos concernentes às emissões e aos resíduos sólidos (Figura 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
132

 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/Antigas_2001/2200-2.htm (Acesso em 22/09/13). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/Antigas_2001/2200-2.htm
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Figura 26: Principais aspectos ambientais a serem controlados pela atividade industrial. 
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(*) Decisão da Diretoria da CETESB 215-07-E – Avaliação de Incômodo causado por Vibrações 

geradas em atividades poluidoras. Disponível em: 

http://www.cetesb.sp.gov.br/Tecnologia/camaras/ca_ativas/textil/documentos/DDCETESB215_2007_E

%20.pdf (Acesso em 17/09/13). 

* Consultar o Anexo III Normas ABNT para Resíduos Sólidos. Disponível em: 

http://www.cetesb.sp.gov.br/userfiles/file/residuos-solidos/base3.pdf (Acesso em 17/09/13). 

** A CETESB utiliza o Cadri – Certificado de Movimentação de Interesse Ambiental como Instrumento 

que aprova o encaminhamento de resíduos sólidos de interesse ambiental a locais de 

reprocessamento, armazenamento, tratamento e ou disposição final. Sua cobrança está reconhecida 

no Decreto Estadual n° 47.397/02. Disponível em: 

http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/cetesb/outros_documentos.asp#2 (Acesso em 17/09/13). 

(**) Norma Técnica CETESB P4. 261- Manual de orientação para elaboração de estudos de análise de 

riscos. Em face do desenvolvimento tecnológico ocorrido nos últimos 8 anos, da evolução da 

legislação ambiental, e da oportunidade de melhorias na aplicação da norma vigente, técnicos desta 

Companhia realizaram uma revisão do documento, em conjunto com especialistas da Indústria, 

Academia, Órgãos Ambientais e da Sociedade Civil, elaborando a minuta de texto da 2ª edição 

revisada da Norma Técnica P4. 261, cujo título passa a ser “Risco de Acidente de Origem 

Tecnológica - Método para decisão e termos de referência”. Disponível em: 

http://www.cetesb.sp.gov.br/userfiles/file/ser vicos/normas/pdf/P4261-140414.pdf 

(Acesso em 17/09/13). 

*** Onde houver sistema público de esgoto, em condições de atendimentos, os efluentes de qualquer 

fonte poluidora deverão ser nele lançados (conforme disposto no artigo 19 do Regulamento da Lei 

997/76, aprovado pelo Decreto Estadual nº 8468/76
103

). 

(***) Mudança ou alteração de combustível no processo de produção está sujeito a novo 

procedimento de licenciamento ambiental para o (s) equipamento (s) envolvido (s). 

 

Fonte: CIESP; FIESP, 2010, complementado e atualizado pelo autor. 

 

 Ainda de acordo com a CETESB, cabe ressaltar que além das ações de 

controle de poluição, deverão ser observadas e atendidas, quando houver, 

exigências relacionadas à legislação florestal e ou de proteção aos mananciais, 

bem como aquelas referentes às compensações ambientais. No caso das atividades 

sujeitas à Avaliação de Impacto Ambiental, a operação do empreendimento e, 

consequentemente, a renovação da LO, estarão condicionadas ao desenvolvimento 

dos programas ambientais, medidas mitigatórias e compensatórias aprovadas pela 

CETESB (CIESP; FIESP, 2010). 

 

 

http://www.cetesb.sp.gov.br/Tecnologia/camaras/ca_ativas/textil/documentos/DDCETESB215_2007_E%20.pdf
http://www.cetesb.sp.gov.br/Tecnologia/camaras/ca_ativas/textil/documentos/DDCETESB215_2007_E%20.pdf
http://www.cetesb.sp.gov.br/userfiles/file/residuos-solidos/base3.pdf
http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/cetesb/outros_documentos.asp#2
http://www.cetesb.sp.gov.br/userfiles/file/servicos/normas/pdf/P4261-140414.pdf
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3.3.7 Cancelamento e Fiscalização da LA na RMSP 

 No que tange ao cancelamento da LA, a mesma poderá ser cancelada, 

cassada ou ter seus efeitos suspensos, desde que o processo tenha sido 

plenamente justificado
133

. Além disso, a constatação do não atendimento das 

exigências técnicas e ou da inconsistência das informações prestadas pelo usuário 

(empreendedor) poderá implicar no cancelamento da licença. Dependendo da 

gravidade da situação, tal licença poderá ser cassada ou ser suspensa por prazo 

temporário ou definitivo. A empresa poderá reaver a liberação se as exigências 

técnicas forem atendidas, ficando a cargo do órgão ambiental a decisão final. No 

caso do município de São Paulo a responsabilidade é da CETESB (CIESP; FIESP, 

2010). 

 Quanto à fiscalização da LA, a CETESB
134

 é órgão delegado pelo Governo do 

Estado de São Paulo para atuar na prevenção e controle da poluição, sendo de sua 

competência a fiscalização e imposição de penalidades, entre elas: 

a) a quem instale ou opere as atividades empregadoras de recursos ambientais, 

considerados efetiva e potencialmente poluidores, que causem degradação 

ambiental – sem licença ou autorização ambiental ou que descumpra as 

exigências e condições nela impostas; 

b) aos infratores da legislação ambiental sobre o uso e ocupação do dolo em 

áreas de proteção de mananciais; 

c) aos infratores da legislação ambiental sobre o zoneamento industrial na 

RMSP. 

Dessa forma, de acordo com a CETESB
135

, as questões ambientais devem 

estar contempladas desde a concepção do projeto: quanto maior for o cuidado do 

empreendedor em antever e dimensionar os impactos ambientais e seus 

mecanismos de compensação e controle, menores serão os problemas futuros 

como, por exemplo, a localização do empreendimento ou os custos de 

                                                             
133

 De acordo com o Parágrafo Único do Artigo 88 do Regulamento do Decreto Estadual n° 8468/76
84

. 
134

 De acordo com o Decreto Estadual nº 8.468/76 (Anexo F:243). 
135

 Disponível em: http://www.cetesb.sp.gov.br/licenciamento/informacoes/3-fases-do-licenciamento (Acesso em 25/09/13). 

http://www.cetesb.sp.gov.br/licenciamento/informacoes/3-fases-do-licenciamento
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equipamentos de controle, em relação à opção por locais ou processos alternativos 

(Figura 27). 

 

Figura 27: Fases do LA – CETESB. 

 

 

Fonte: Disponível em: http://www.cetesb.sp.gov.br/licenciamento/informacoes/3-fases-do-licenciamento (Acesso em 

25/09/13). 

 

 No âmbito das penalidades, uma das funções da CETESB
117

 é a fiscalização 

do cumprimento do disposto na legislação ambiental. Esta fiscalização é exercida 

por agentes da CETESB aos quais compete: 

I. efetuar vistorias em geral, levantamentos e avaliações; 

II. verificar a ocorrência de infrações e propor as respectivas penalidades; 

III. lavrar de imediato o auto de inspeção, fornecendo cópia ao interessado; 

IV. intimar por escrito às entidades poluidoras, ou potencialmente poluidoras, a 

prestarem esclarecimentos em local e data previamente fixados.  

http://www.cetesb.sp.gov.br/licenciamento/informacoes/3-fases-do-licenciamento
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A fiscalização dos empreendimentos ocorre de três maneiras: 

a) Preventiva, quando da solicitação do LA; 

b) Rotineira, como parte das atividades de rotina da Agência Ambiental, 

podendo ocorrer a qualquer tempo; 

c) Corretiva, através de denúncias ou reclamações da população; do Ministério 

Público ou de outras entidades reguladoras; por falta de licenças, quanto à 

emissão de poluentes; por corte ou supressão de vegetação nativa ou 

intervenções em áreas protegidas. 

Especificamente no exercício da ação fiscalizadora, segundo a CETESB
117

, 

está assegurada aos agentes credenciados por esse órgão a entrada, a qualquer 

dia ou hora, e a permanência, pelo tempo que se tornar necessário, em 

estabelecimentos públicos ou privados, atingindo tanto as empresas licenciadas 

quanto àquelas que operam irregularmente (sem a LA), podendo inclusive, quando 

obstados, requisitar força policial para o exercício de suas atribuições em qualquer 

parte do território do Estado
136

. 

Além disso, existem outros órgãos responsáveis pela fiscalização ambiental 

das atividades industriais na RMSP, como a Polícia Militar Ambiental do Estado de 

São Paulo (Secretaria Estadual de Segurança Pública); a Polícia Civil do Estado de 

São Paulo (Secretaria Estadual de Segurança Pública), de acordo com o 

Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC); Órgão Ambiental 

Municipal, no caso do Município de São Paulo, a Secretaria do Verde e Meio 

Ambiente; IBAMA; Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais (CRBN) 

da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. 

 

 

 

                                                             
136

 A Legislação concernente as penalidades constitui-se essencialmente dos seguintes instrumentos: Lei Estadual nª997/76 

aprovado pelo Decreto Estadual nº 8.468/76
91

  e pela lei Federal n° 9.605/98
32

.  
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3.4 Produção Mais Limpa - P+L 

 

 O termo P+L foi criado em 1989
137

 pela UNEP (United Nations 

Environment Program) e a DTIE (Division of Technology, Industry and 

Environment) 
138

 e o define como: 

 

Produção Mais Limpa é a aplicação contínua de uma estratégia integrada de 

prevenção ambiental a processos, produtos e serviços para aumentar a 

eficiência de produção e reduzir os riscos para o ser humano e o ambiente. 

De acordo com o SEBRAE (2012), a P+L pode ser aplicada a processos 

usados em qualquer indústria, a produtos em si e a vários serviços oferecidos à 

sociedade. Para processos produtivos, a P+L resulta em medidas de conservação 

de matérias-primas, água e energia, eliminação de substâncias tóxicas e matérias-

primas perigosas, redução da quantidade e toxicidade de todas as emissões e 

resíduos na fonte geradora durante o processo produtivo, de modo isolado ou 

combinado.  

No que se refere aos produtos, a P+L tem o objetivo de reduzir os impactos 

ambientais e na saúde, além da segurança dos produtos em todo o seu ciclo de 

vida, desde a extração de matérias-primas, a manufatura e o uso até a disposição 

final do produto. E quanto aos serviços, a P+L implica incorporar a preocupação 

ambiental no projeto e na realização dos serviços. 

Para a FIESP
139

 os objetivos da adoção da P+L são: 

- Aumentar a vantagem econômica e competitiva da empresa; 

- Racionalizar o uso de insumos; 

- Reduzir os desperdícios; 

- Minimizar a geração de resíduos, diminuindo os impactos ambientais; 

 - Aumentar a competitividade, atualizando a empresa de acordo com as exigências 

do mercado; 

- Adequar os processos e produtos em conformidade com a legislação ambiental; 

                                                             
137

 Conforme apresentado no Quadro 1:58 
138

 No Anexo E: 242, apresentamos a Declaração Internacional  sobre Produção Mais Limpa da UNEP. 
139

 Disponível em: http://www.fiesp.com.br/indices-pesquisas-e-publicacoes/serie-pl-producao-mais-limpa(acesso em 28/05/2012). 

 

http://www.fiesp.com.br/indices-pesquisas-e-publicacoes/serie-pl-producao-mais-limpa(acesso
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- Permitir a obtenção de indicadores de eficiência; 

- Documentar e manter os resultados obtidos; 

- Promover e manter a boa imagem da empresa, divulgando a ecoeficiência da 

produção e a qualidade dos produtos oferecidos. 

Ainda de acordo com a FIESP (op.cit.), há diferenças entre a Técnica de Fim 

de Tubo (end-of-pipe) e a P+L, sendo que a P+L é uma ação preventiva que busca 

evitar, por exemplo, a geração de resíduos por meio do aproveitamento máximo das 

matérias-primas utilizadas durante o processo produtivo. 

Quanto às Técnicas de Fim de Tubo, são ações que apenas ajudam a 

diminuir o impacto ambiental de determinados resíduos, ao dar-lhes tratamento. 

Portanto, o Fim de Tubo só é válido para tratar aqueles resíduos que não puderam 

ser evitados no processo, sendo considerados uma alternativa de remediação, 

enquanto a P+L é uma proposta de solução até o final do processo. 

Dentre as vantagens da P+L, destacam-se: 

- A redução dos custos de produção e o aumento da eficiência e competitividade; 

- A redução das infrações aos padrões ambientais previstos na legislação; 

- Diminuição dos riscos de acidentes ambientais; 

- Melhoria da imagem da empresa junto aos consumidores, fornecedores e o poder 

público; 

- Melhoria das condições de saúde e segurança do trabalhador; 

- Ampliação das perspectivas de mercado interno e externo; 

- Acesso facilitado às linhas de crédito e financiamento; 

- Melhor relacionamento com órgãos ambientais, com a mídia e a comunidade. 

 Além disso, especificamente na produção, os benefícios na adoção da P+L 

são: 

- Redução no consumo de matéria-prima, energia e água; 

- Redução de resíduos e emissões; 

- Reuso de resíduos de processo; 

- Reciclagem de resíduos. 

 

 



 

 

 

154 

 Por fim, destacamos os benefícios para os produtos conforme apresentado 

pela FIESP (op.cit.): 

- Redução de desperdícios (Ecodesign); 

- Uso de material reciclável para novos produtos e embalagens (grifo nosso); 

- Diminuição do custo final; 

- Redução de riscos. 

 Do exposto, observamos ser um fator relevante às etapas para a 

implementação da P+L em uma empresa. Entendemos que, para que o processo 

ocorra de forma efetiva, sejam importante medidas de prevenção que englobem 

questões comuns ao dia a dia das empresas, mas que nem sempre são observadas, 

tais como: estudo de capacidade de processos relativos à análise custo-benefício 

dos materiais utilizados; projeto de experimentos; desenvolvimento tecnológico; 

implantação e auditoria de planos de inspeção; treinamento e desenvolvimento da 

mão de obra; análise de dados relativos às perdas na produção e o possível 

reaproveitamento; estabelecimento de métodos estatísticos em análises e 

processos na produção e a ampla divulgação das informações (transparência) em 

todas as áreas da empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

155 

4 METODOLOGIA 
A razão é o passo, o aumento da ciência o 

caminho, e o benefício da humanidade é o 

fim.  

(Thomas Hobbes) 

 
 

  Este capítulo apresenta o delineamento metodológico da pesquisa, tendo em 

vista o objetivo e as hipóteses especificados. Serão apresentados o tipo de 

pesquisa realizada, o objeto de estudo, as técnicas de coleta de dados, os 

procedimentos para realização da pesquisa e o processo de análise dos dados 

coletados. 

 

 

4.1 Tipo de pesquisa 

  De acordo com GODOY (1995), os métodos de pesquisa podem ser 

classificados como qualitativos, quando o pesquisador inicia seu trabalho a partir de 

questões amplas, que vão se definindo à medida que o estudo avança e não há, na 

maioria dos casos, utilização de instrumentos estatístico-matemáticos para análise 

dos dados, uma vez que o objetivo é o de compreender os fenômenos através da 

visão dos participantes dos eventos em estudo, organizada e alicerçada por dados 

descritivos sobre pessoas, lugares e processos interativos. 

  Ainda de acordo com GODOY (1995, op.cit.), a pesquisa qualitativa 

caracteriza-se por ter o ambiente natural como fonte direta de dados e o 

pesquisador como instrumento fundamental; ter um enfoque dedutivo na análise dos 

dados; e ser descritiva, uma vez que os dados aparecem sob a forma de transcrição 

de entrevistas, anotações de campo, fotografias, desenhos e vários tipos de 

documentos, visando a uma compreensão ampla do fenômeno que está sendo 

pesquisado, considerando que os dados da realidade requerem que sejam 

examinados. 

  Desse modo, o método da pesquisa qualitativa pareceu adequar-se a este 

estudo, em que se pretende descrever a situação organizacional sobre a qual não 
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há controle das variáveis envolvidas, sendo, portanto, o caso de se investigar os 

fenômenos por meio dos programas envolvidos, no caso o P+L. 

Em síntese, optou-se nesta pesquisa pela forma de pesquisa qualitativa 

descritiva, ou seja, aquela que objetiva a descrição de determinado fenômeno e as 

variáveis que o influenciaram dentro de um contexto. De acordo com GIL (1996:46), 

“as pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno, ou então, o 

estabelecimento de relação entre variáveis.” O objetivo especificado para esta 

pesquisa refere-se à ocorrência de fenômenos, mais especificamente o de 

evidenciar e demonstrar os fatores da pouca assimilação de programas de 

sustentabilidade por meio do programa P+L para as práticas preventivas e 

corretivas de produção associados aos custos envolvidos para sua implementação 

e o conhecimento da legislação e programas existentes por micro e pequenos 

empreendimentos industriais no município de São Paulo. 

  Dessa forma, considerando o objetivo proposto para esta pesquisa e as 

observações dos autores pesquisados, inferiu-se que a escolha mais adequada ao 

delineamento é o estudo de casos. Consoante YIN (2001:35), “o estudo de casos, 

como outras estratégias de pesquisa, representa uma maneira de se investigar um 

tópico empírico seguindo-se um conjunto de procedimentos pré-especificados”. 

  Assim, optou-se nesta pesquisa pelo método hipotético-dedutivo que 

pressupõe o uso de inferências dedutivas como teste de hipóteses. (Figura 28). De 

acordo com Karl Popper (apud FERREIRA, 1998), o caminho para essa trajetória 

metodológica envolve o cumprimento das seguintes etapas: as expectativas e 

teorias existentes; a formulação de problemas em torno de questões teóricas e 

empíricas; a solução proposta, consistindo numa conjectura; dedução das 

consequências na forma de proposições passíveis de teste sobre os fenômenos 

investigados; o teste de falseamento: tentativas de refutação, entre outros meios, 

pela observação e experimentação das hipóteses criadas sobre o problema 

investigado. 

De acordo com LAKATOS; MARCONI (2010), esse método pode ser 

operacionalizado, com a formulação de uma hipótese e, pelo processo dedutivo, 
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testa-se a predição da ocorrência de fenômenos. No caso desta pesquisa, a 

corroboração das hipóteses se dá por meio de dois contextos: o primeiro, referente 

aos programas sustentáveis disponíveis e o segundo, referente à legislação 

existente.  

 

Figura 28: Esquema dos Procedimentos Metodológicos.  

 

 

 

  Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.2 Objeto de estudo 
140

 

  O estudo foi realizado em oito micro e pequenas empresas industriais no 

município de São Paulo, sendo quatro micro e quatro pequenas. As empresas foram 

indicadas pelo SIMPI
141

 através de uma lista de vinte
142

 empresas do setor têxtil e da 

confecção, sendo o segundo segmento mais representativo entre as micro e 

pequenas empresas industriais no que tange ao número de empresas (Tabela 

5:159). Visando verificar se há a utilização do programa P+L, que trata da aplicação 

contínua de uma estratégia econômica, ambiental e tecnológica integrada aos 

processos e produtos, a fim de aumentar a eficiência no uso de matérias-primas, 

água e energia, através da não geração, minimização ou reciclagem de resíduos 

gerados, com benefícios ambientais e econômicos para os processos produtivos. 
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 SIMPI (Sindicato das Micro e Pequenas Indústrias). 
141

 Conforme apresentado no Anexo C:240. Ressaltamos que os dados das empresas bem como sua localização foram mantidas 

em sigilo conforme acordado entre o SIMPI e as empresas indicadas. 
142

 Do total de empresas indicadas pelo SIMPI (vinte empresas), apenas oito concordaram em ser entrevistadas e disponibilizar 

informações com a condição da manutenção do sigilo da identidade e localização das mesmas. 
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Tabela 5: Micro e Pequenas Indústrias – MPIs no Município de São Paulo por atividade – 2014. 

 

Atividade Industrial no 

Município de São Paulo - 

2014 

Número Micro e 

Pequenas Indústrias 

 

Percentual 

Construção Civil 26.804 29% 

Têxtil e da Confecção 19.085 21% 

Papel e Gráfica 10.099 11% 

Borracha, Fumo e Couros 9.824 11% 

Alimentos e Bebidas 6.189 7% 

Química 4.474 5% 

Metalúrgica 4.279 5% 

Mecânica 4.057 4% 

Madeira e do Mobiliário 2.085 2% 

Material Elétrico e de 

Comunicações 

1.725 2% 

Produção Mineral não Metálico 1.207 1% 

Serviços Industriais de 

Utilidade Pública 

1.039 1% 

Material de Transporte 814 1% 

Calçados 241 - 

Extrativa Mineral 207 - 

Sub Total 92.129 100% 

Não apresentaram o CNAE
143

 2110 2% 

Total 94.239 - 

 

Fonte: SIMPI, 2014, elaborado pelo autor. 
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 CNAE – Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Disponível em: 

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNAEFiscal/cnaef.htm. Acesso em 16/04/2014. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNAEFiscal/cnaef.htm
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  Tendo o conhecimento de que para o entendimento e explicação do objetivo 

e hipóteses propostos nesta pesquisa, um dos fatores determinante à obtenção de 

dados é a seleção da amostra. Além disso, determinação do tamanho do seu 

universo compreende dados que englobam os empreendedores que serão 

entrevistados, ou seja, o grupo de micro e pequenas empresas industriais indicadas 

pelo SIMPI. 

  Segundo LAKATOS; MARCONI (2001:163), a amostra “[...] é uma porção ou 

parcela, convenientemente selecionada do universo [...]”, no caso, as micro e 

pequenas empresas industriais no município de São Paulo. Considerando a 

possibilidade de realizar as pesquisas em empresas que foram indicadas por uma 

entidade que desenvolve ações de conscientização e capacitação ao setor 

produtivo no que tange às questões ambientais e, inclusive, em função da facilidade 

de acesso, permitida e a proximidade do SIMPI com as mesmas. 

  Desse modo, estimamos para este estudo que as empresas selecionadas 

serão suficientes para a obtenção dos dados, bem como para a validação das 

hipóteses levantadas. Cabe salientar que procurou-se realizar a pesquisa em 

empresas ligadas direta ou indiretamente à entidades com programas direcionados 

ao DS, tais como SEBRAE, SIMPI, FIESP e o I.ETHOS.  

  O objetivo foi fazer um diagnóstico das empresas por meio de entrevistas, 

análise da documentação, arquivos e observação direta. Além disso, visa também a 

conhecer as reais necessidades e métodos práticos que possam facilitar a adoção 

de ações sustentáveis com resultados comprováveis.  

  As variáveis operacionais da pesquisa são:  

- os custos para implementação de programas sustentáveis e 

- o conhecimento da legislação inerente ao negócio. 

  De acordo com VOLPATO (2011:79), não há interferência entre as variáveis, 

porém, após descrevermos cada variável, poderemos identificar fatores que 

poderão, ou não, interferir em sua associação, no caso a adoção de programas 

sustentáveis por micro e pequenas empresas.   
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  Portanto, ao considerarmos variáveis como um objeto de estudo passível de 

mensuração, no caso os processos nas organizações, de acordo com as hipóteses 

desta pesquisa, elas serão testadas de acordo com os fatos e as atividades reais 

relativas ao DS. Como explica KÖCHE (1979:54), “variáveis são aqueles aspectos, 

propriedades ou fatores, mensuráveis ou potencialmente mensuráveis, por meio dos 

valores que assumem discerníveis em um objeto de estudo”. 

 

 

4.3 Técnicas de coleta de dados 

  Como citado anteriormente, é importante em um estudo de casos a obtenção 

de dados por meio de múltiplas fontes de evidência. Para obter os dados 

necessários para a execução desta pesquisa, utilizou-se quatro fontes de evidência: 

entrevistas, documentação, arquivos e observação direta. 

 

 

4.3.1 Entrevistas  

  As entrevistas foram realizadas mediante um roteiro semiestruturado, com 

questões abertas que possibilitam ter seu nível de aprofundamento em função de 

um maior esclarecimento do tema pesquisado (GIL, 1996). Tal roteiro foi elaborado 

com base no referencial teórico pertinente aos princípios do triple bottom line, 

programa P+L e legislação ligados ao DS, disponibilizados pelo SEBRAE, SIMPI, 

FIESP, CETESB e o Instituto ETHOS, conforme consta do Apêndice A. 

  De acordo com BOGDAN; BIKLEN (1994:134), a técnica de entrevista admite 

significativa importância nos estudos de casos, uma vez que por meio dela o 

pesquisador analisa a forma como os sujeitos classificam e interpretam as suas 

experiências uma vez que “[...] é utilizada para recolher dados descritivos na 

linguagem do próprio sujeito, permitindo ao pesquisador desenvolver intuitivamente 

uma ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspectos do mundo [...]”. 
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Segundo VENTURI (2011:455),  

A realização de uma entrevista é uma técnica na qual a interlocução é mais 

profunda e equilibrada, pois não se limita ao esquema pergunta-resposta, 

podendo haver um diálogo orientado por uma temática. Essa técnica torna-

se útil para a obtenção de informações mais qualitativas, que não seriam 

obtidas em outras fontes de base material. 

  Sendo grande o número de pequenos e microempreendimentos no município 

de São Paulo, optou-se por restringir a pesquisa ao setor industrial, característica 

essa que pareceu pertinente para verificar a abrangência dos programas voltados à 

gestão sustentável disponíveis. 

  Nesse ponto, as entrevistas ajudaram os pesquisadores na corroboração dos 

argumentos e também trouxeram evidências positivas às afirmações. Além disso, 

revelaram fatos e dados novos enriquecendo as reflexões do estudo (VENTURI, 

2012). 

  Ainda no que se refere à coleta de dados, cabe considerar um dos princípios 

destacados por YIN (1994) que explica o uso de múltiplas fontes de evidência em 

diversas frentes na investigação de vários aspectos inerentes ao mesmo fenômeno, 

no caso do DS nos micro e pequenos empreendimentos industriais. Observou-se 

ainda que as conclusões e descobertas propostas nesse tipo de análise tornam as 

descobertas e conclusões mais convincentes e seletas, uma vez que advêm de um 

conjunto de confirmações. E casos de potenciais problemas de validação do estudo 

são contemplados, uma vez que as análises e conclusões nestas condições 

poderão ser confirmadas através de várias fontes de evidência. 

  A pesquisa contemplou como entrevistados, os empreendedores ou os 

representantes indicados que tenham envolvimento direto com o desenvolvimento 

das ações ligadas a programas sustentáveis
144

. 

 MEDS – microempresa; 

 PEDS – pequena empresa. 
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 Para cada empresa será dada uma identificação (A, B,C e D) de modo a facilitar a tabulação e apresentação dos dados. 
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  Realizamos as entrevistas em locais reservados indicados pelos 

entrevistados, permitindo assim privacidade necessária para deixar o entrevistado e 

o pesquisador à vontade. 

 

 

4.3.2 Documentação 

  Basicamente, essa etapa envolveu o levantamento documental relacionado 

aos programas ligados ao DS. A documentação foi baseada em material 

disponibilizado pelos órgãos e associações que desenvolvem pesquisas e apoiam 

os pequenos e microempreendimentos para a implementação de ações sustentáveis 

em seus negócios, tais como relatórios, pesquisas e legislação específica sobre o 

licenciamento ambiental e práticas de programas sustentáveis – ONU, MMA, 

SEBRAE, CETESB, SIMPI, FIESP, ETHOS, IBGE, DIEESE, entre outros. 

 

 

4.3.3 Arquivos 

  Os arquivos disponibilizados pelas empresas tais como processo de 

implantação, organogramas, indicadores e relatórios estatísticos, servirão de apoio 

para o entendimento da empresa em relação aos programas voltados ao DS. No 

caso desta pesquisa buscaremos evidências refrente ao P+L. 

 

 

4.3.4 Observação direta 

  A observação direta será feita por este pesquisador, sendo que suas visitas 

as empresas serviram para comparar as informações prestadas durante as 

entrevistas.  
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  A entrevista qualitativa, junto com a observação participante, é uma técnica 

muito usual de investigação, que tornam eficaz a inter-relação na obtenção de 

testemunhos de qualidade (LAKATOS; MARCONI, 2010). 

  Nesta pesquisa, utilizou-se a técnica de observação considerando sua 

importância nas pesquisas geográficas.  

 

 

4.4 Realização da pesquisa  

  A pesquisa foi realizada em dois momentos distintos. Inicialmente, foi feita 

uma pesquisa prévia sobre os programas e a legislação disponíveis voltados ao DS 

que são disponibilizados aos micro e pequenos empreendimentos (capítulo 3:103) e 

também uma cronologia com os principais assuntos e órgãos ligados ao do DS no 

Brasil e no mundo (Quadro 1:58). Apresentamos também o histórico das principais 

entidades ligadas aos micro e pequenos empreendimentos (Anexo G: 250). Em uma 

segunda etapa, foram abordadas especificamente as empresas selecionadas com 

as quais realizaremos as entrevistas, verificaremos a documentação e arquivos e 

realizaremos a observação direta. 

  A primeira atividade de pesquisa deu-se junto a FIESP, em São Paulo. Esta 

entidade publica, promove e atua diretamente junto a indústria e possui um 

departamento voltado à micro e pequena indústria – DEMPI (Departamento da Micro 

e Pequena Indústria) e dispôs diversos documentos e publicações para o 

desenvolvimento desta pesquisa. Na sequência, procuramos o SIMPI, também em 

São Paulo que também desenvolve um trabalho significativo e direto às micro e 

pequenas indústrias que além do fornecimento dos dados referentes ao setor 

industrial nos indicou uma lista com as empresas para que pudéssemos encaminhar 

a pesquisa (Anexo C: 240). 

  Em uma segunda oportunidade, foi feito o contato com os responsáveis 

indicados, para o encaminhamento do agendamento das visitas e entrevistas além 

de acompanhar este pesquisador nas observações diretas. 
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4.4.1 Pesquisa nas empresas selecionadas 

  As entrevistas foram realizadas entrevistas com cada um dos sujeitos 

relacionados anteriormente, pela ordem: MEDSA, MEDSB, MEDSC e MEDSD e 

PEDSA, PEDSB, PEDSC e PEDSD (Quadro 6).  As entrevistas seguiram essa 

ordem devido a dois critérios: (i) entrevistar ao menos um representante de cada 

empresa para se ter um quadro inicial mais abrangente que possibilitasse a inclusão 

de alguma questão adicional em entrevistas posteriores e (ii) compatibilizar a 

agenda dos entrevistados bem como as visitas in loco com a deste pesquisador.  

  Cabe destacar que durante as entrevistas, foram verificados documentos e 

arquivos adicionais pertinentes ao DS e em especial ao P+L, objeto de estudo desta 

tese. 

 Quadro 6: Micro e Pequenas empresas industriais do setor têxtil e da confecção participantes da pesquisa. 

 (*) MEDS – Micro empresa   PEDS – Pequena Empresa 

Tipo (*) Número de 

Funcionários 

Região da 

Empresa no 

Município de São 

Paulo 

Função do 

Entrevistado na 

Empresa 

MEDSA 09 Centro Sócio Gerente 

MEDSB 08 Norte Sócio Gerente 

MEDSC 09 Leste Administrador 

MEDSD 09 Leste Sócio Gerente 

PEDSD 43 Centro Sócio Gerente 

PEDSA 49 Sul Encarregado de 

Produção 

PEDSB 33 Leste Sócio Gerente 

PEDSC 20 Norte Sócio Gerente 

PEDSD 43 Centro Sócio Gerente 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.5 Análise dos dados 

  A análise dos dados consistiu em examinar, classificar, tabular e evidenciar 

os dados obtidos, confrontando-os com o objetivo e as hipóteses iniciais da 

pesquisa. Procurou-se identificar pontos em comum e de divergência entre fontes 

de evidência, e a consistência entre o conjunto de elementos fornecidos pelas 

fontes individualmente, a fim de que, ao final, possamos estabelecer conclusões a 

respeito do objetivo da pesquisa. 

  Para o melhor entendimento e sistematização da análise, os dados 

levantados junto a cada uma das fontes de evidência serão agrupados e 

confrontados, conforme o Apêndice B. A letra “X” indicará as fontes de evidência 

utilizadas para o fornecimento dos dados da pesquisa. 

  O Apêndice B refere-se especificamente aos indicadores ligados ao DS 

propostos nesta pesquisa – Meio Ambiente, Negócios e Sociedade, e se baseiam 

nos Princípios do Triple Bottom Line.  O intuito é verificar se há a articulação dos 

indicadores pelas empresas pesquisadas, quais deles foram aplicados 

integralmente, em quais pontos houve divergências significativas e os possíveis 

aspectos que possam vir a determinar a adesão ou não aos programas e legislação 

voltados ao DS, como por exemplo, o P+L nas micro e pequenas empresas 

industriais. 

  Conforme pode ser observado no Apêndice A, cada um dos itens do roteiro 

de entrevistas, para cada tipo de empresa, já está codificado de acordo com cada 

item do Apêndice B. Desse modo, os dados obtidos através das fontes de evidência 

e indicadores serão transcritos na posição que lhes é concernente, facilitando assim 

a comparação e a análise das respostas obtidas. Cabe salientar que, se o 

entrevistado der uma resposta que englobe mais de um item – devido à entrevista 

seguir um roteiro semiestruturado, com questões abertas -, decomporemos esta 

atividade nas partes correspondentes e a transcreveremos os acréscimos no campo 

pertinente.  

  A análise foi feita por meio de tratamento qualitativo das informações 

relativas ao tema estudado. Foram realizadas comparações entre as entrevistas, os 

dados obtidos nos documentos e arquivos levantados e a observação direta, 
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referentes ao objetivo e às hipóteses desta pesquisa, de acordo com os itens 

expostos nos Apêndice A e B. Desse modo, a análise dos dados procurou identificar 

pontos em comum e de divergência entre as fontes de evidência, e também a 

consistência entre o conjunto de elementos obtidos pelas fontes individualmente, 

para que pudesse estabelecer conclusões a respeito dos fenômenos descritos.  
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5 RESULTADOS A PARTIR DA PESQUISA DA ATIVIDADE INDUSTRIAL 

DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS  

Onde existe grande disposição não 

pode haver grande dificuldade.  

(Nicolau Maquiavel) 

   

  Este capítulo tem por objetivo apresentar o setor industrial têxtil e da 

confecção, segundo colocado no número de micro e pequenas empresas no 

município de São Paulo (Tabela 5:159), o contexto deste estudo de casos, e a 

adoção de programas sustentáveis, o P+L. 

  Junto à descrição do setor e seu funcionamento, é feita uma análise crítica 

tomando-se por base os referenciais teóricos do DS já apresentados no capítulo 

2:47. 

 

 5.1 A atividade industrial têxtil e da confecção 

  De acordo com a ABIT (2013) – Associação Brasileira da Indústria Têxtil e da 

Confecção, o mercado têxtil e da confecção é o dos mais dinâmicos, uma vez que 

realiza no mínimo quatro lançamentos por ano. Em 2010, por exemplo, o consume 

per capta mundial de fibras era de 11,6 Kg/habitante. Também em 2010, foram 

consumidas 80 milhões de toneladas de fibras, sendo 62% de fibras químicas e 

38% de fibras naturais, como o algodão. O Brasil ocupa a quarta posição entre os 

maiores produtores mundiais de artigos de vestuário e a quinta posição entre os 

maiores produtores de manufatura têxteis (Figura 29). 

Figura 29: Setor Têxtil e da Confecção no Mundo – 2010.  

 

  Fonte: ABIT, 2013. 
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  Com relação à representatividade do setor, segundo a ABIT (2013), o Brasil 

possui uma das últimas cadeias têxteis completas do ocidente, onde são produzidos 

desde fibras até às confecções. Além disso, o setor reúne mais de 32 mil empresas, 

das quais mais de 80% são confecções de pequeno e médio porte, em todo o 

território nacional. Ressaltamos ainda que o setor representa cerca de 6% do valor 

total da produção da indústria de transformação (Figura 30). 

 

 Além disso, em termos de emprego formal, a confecção paulistana representa 

aproximadamente 87% do setor na RMSP; 52% no Estado de São Paulo e 15% do 

País. Revelando assim, ser uma atividade econômica industrial eminentemente 

urbana, o que para esta pesquisa é relevante buscarmos evidências da aplicação 

de programas ligados ao DS. 

 

Figura 30: Concentração das unidades locais da indústria da confecção de artigos de vestuário e acessórios – Município 

de São Paulo. 

 

 

Fonte: BRITO; BERNARDES, 2005 (apud Fundação Seade. Cadastro de Unidades Locais, 2001). 
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O Município de São Paulo objeto deste estudo compreende 21% de micro e 

pequenas indústrias do setor têxtil e da confecção. 

 

 

 

5.1.1 O processo de fabricação da atividade têxtil e da confecção 

  Os casos estudados focalizam as micro e pequenas indústrias da atividade 

têxtil e da confecção. As etapas do processo produtivo a partir da divisão de fibras 

têxteis, fiação, tecelagem e/ou malharia, beneficiamento e enobrecimento dos fios e 

tecidos e confecções pode ser representada de forma simplificada pela Figura 31. 

 Figura 31: Cadeia Têxtil 

 

 

 Fonte: BASTIAN, 2009 

  Para melhor compreender o processo de fabricação na indústria têxtil e da 

confecção
145

, apresentamos de forma simplificada as etapas do processo de acordo 

com a Figura 31, apresentado no Quadro 7.  
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Quadro 7: Etapas do processo de fabricação e impactos ambientais na indústria têxtil e da confecção. 

 

 

 Fonte: BASTIAN, 2009, adaptado pelo autor. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
145

 Para o melhor detalhamento do processo de fabricação bem como a implementação do P+L, sugerimos consulta ao Guia Técnico 

Ambiental da Indústria Têxtil – Série P+L, Cf. BASTIAN, 2009. Disponível em: http://www.sinditextilsp.org.br/guia_p%2Bl.pdf.pdf. 

 

Etapa 

 

Processo 

 

Descrição 
Impactos Ambientais 

Porte da 

Empresa 

A Fiação Obtenção do fio a partir das fibras 

têxteis que pode ser enviado para 

beneficiamento ou diretamente para 

tecelagens e malharias. 

Poluição do Ar e do 

Solo. 

Grande e 

Média 

B Beneficia-

mento 

Preparação dos fios para uso final ou 

não, envolvendo tingimento, 

engomagem, retorção (linhas, 

barbantes, fios especiais, entre 

outros.) e tratamento especiais. 

Poluição do Ar, Solo e 

Água. 

Grande e 

Média 

C Tecelagem 

e/ou Malharia 

Elaboração do tecido plano, tecidos 

de malha circular ou retilínea, a partir 

dos fios têxteis. 

Poluição do Ar, Solo e 

Água. 

Micro e 

Pequena 

D Enobreci-

mento 

Preparação, tingimento, estamparia 

e acabamento de tecidos, malhas ou 

artigos confeccionados. 

Poluição do Ar, Solo e 

Água. 

Média, 

Micro e 

Pequena 

E Confecções Aplicação diversificada de 

tecnologias para produtos têxteis, 

acrescida de acessórios incorporados 

nas peças. 

Poluição do Ar, Solo e 

Água. 

Micro e 

Pequena 

http://www.sinditextilsp.org.br/guia_p%2Bl.pdf.pdf
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5.1.2 O  P+L na indústria têxtil e da confecção 

  O desenvolvimento da prática do P+L na indústria têxtil e da confecção, conta 

desde os anos 2009 com um guia desenvolvido pela parceira da CETESB e do 

SINDITËXTIL, Cf. BASTIAN, 2009 e que tem o objetivo de apresentar o cenário, 

desenvolvimento, processos e perspectivas da atividade desde a matéria prima até 

o produto final. 

  No caso específico do P+L, cabe ressaltar os aspectos e impactos ambientais 

inerentes à atividade industrial que com a implementação de leis e normas 

ambientais cada vez mais rígidas e também o aumento significativo da concorrência 

vem exigindo que as empresas sejam mais eficientes tanto produtiva como 

ambientalmente. Nesse contexto, o aumento da produção industrial deverá estar 

aliado a um menor gasto de insumos e geração de poluentes. Nesta pesquisa 

buscamos verificar se as empresas têm estabelecido e mantido procedimentos para 

identificar os aspectos ambientais em suas atividades e analisarmos se a adoção do 

programa P+L contribui para o entendimento das normas legais e a melhoria do 

desempenho ambiental e do processo produtivo. (BASTIAN, 2009) 

  Apresentamos a seguir, as oportunidades de P+L identificadas voltadas à 

indústria têxtil e da confecção que permitem a redução de consumo e da geração de 

resíduos finais sem afetar o processo produtivo, os denominados 3R – Redução, 

Recuperação e Reutilização. (BASTIAN, 2009) 

  Salientamos ainda que as oportunidades do programa P+L poderão ser 

adaptadas de acordo com o setor industrial, seguindo os parâmetros adotados pelo 

programa conforme apresentado no Anexo E: 242. 

  

a) Redução, recuperação e reutilização de água: A economia de água é de 

grande importância na indústria têxtil, considerando que se encontra em 

implementação da Cobrança pelo uso de água pelo Comitê de Bacias 

Hidrográficas
146

, que considera o volume captado e consumido, assim como 

                                                                                                                                                                                              
Acesso em 10/03/2014. 
146

 Política Estadual de Recursos Hídricos – Lei nº 12.183/2005 e seu regulamento pelo Decreto nº 50.667/2007. Disponível em: 

http://www.daee.sp.gov.br/legislacao/arquivos/715/LE12183.pdf e 

http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2006/decreto-50667-30.03.2006.html  Acesso em 18/06/2014. 

http://www.daee.sp.gov.br/legislacao/arquivos/715/LE12183.pdf
http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2006/decreto-50667-30.03.2006.html
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as características do efluente tratado e seu lançamento em corpo receptor, 

para o calculo do valor a ser tarifado. Dessa forma são sugeridas algumas 

boas práticas para o uso racional de água: 

- Instalar controladores automáticos (hidrômetros) de volume nos banhos e 

máquinas quando em processo contínuo; 

- Otimizar tabelas de produção e ajustar a qualidade do pré-tratamento, 

seguindo as necessidades de produção; 

- Pesquisar a possibilidade de combinar diferentes tratamentos em um único 

processo; 

- Instalar maquinário de baixa e ultra-baixa vazão nos banhos; 

- Introduzir técnicas de baixa adição em processos contínuos; 

- Melhorar a eficiência de lavagem em banhos e processos contínuos; 

- Reutilizar água de resfriamento como água de processo (possibilitar 

também recuperação de calor); 

- Pesquisar possibilidades de reuso da água - reciclar por característica de 

qualidade, observar o volume dos vários processos a fim de identificar 

possibilidades nas quais as substâncias são valoráveis e/ou não interferem 

com a qualidade do produto; 

- Na reciclagem em processos por batelada, instalar o maquinário dentro da 

planta construída para recuperação e reusar a água contra corrente; 

- Segregar as correntes de água residuárias fria e quente para recuperação 

de calor. 

b) Redução – Conservação de energia: A economia de energia também é muito 

importante na indústria de maneira geral e também na indústria têxtil e do 

mesmo modo são sugeridas algumas boas práticas para o uso racional de 

energia: 

- Instalações para geração de vapor; 

- Reaproveitamento do calor gerado; 
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- Redução do consumo de energia (procedimento operacional); 

- Revisão de equipamentos e motores e da iluminação. 

c) Recuperação de insumos: 

- Goma (processo de filtragem na engomagem); 

- Soda cáustica; 

- Redução, reutilização e reciclagem de resíduos sólidos. 

d) Outras medidas:  

- Lavagem a seco; 

- Redução de emissões e substâncias odoríferas; 

- Redução das emissões de ruído; 

- Redução das emissões de partículas de vibração. 

e) Produtos químicos: 

- Controle e recebimento de matéria prima e produtos auxiliares; 

- Substituição de produtos químicos e auxiliares; 

- Substituição de cozinha de cores (preparação, mistura e lavagem) por 

automatizada; 

- Reutilização de água de banho (tingimento e acabamento). 

f) Modificação de equipamentos: 

- No processo de estamparia; 

- No processo produtivo. 

g) Redução da geração de poluentes atmosféricos: 

- Procedimentos operacionais nos equipamentos de geração de vapor; 

- Substituição de combustível utilizado na (s) caldeira (s); 

- Substituição de combustível na geração de vapor e aquecedor de fluído 

térmico. 

h) Armazenamento de produtos perigosos sob condições adequadas. 
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i) Instalações e atividades administrativas: 

As instalações e as atividades administrativas de uma determinada empresa 

podem ser objeto de um programa de P+L e de medidas visando contribuir 

com a sustentabilidade através da compra verde, por exemplo, aplicando-se 

a aquisição de: 

- embalagens que podem ser reaproveitadas após uso interno ou pelo 

cliente; 

- suporte de produtos (fios ou tecidos) que utilizem materiais que podem ser 

reaproveitados ou reciclados; 

- produtos de origem florestal como madeira ou papel de origem certificada, 

ou seja, que tenha manejo florestal. 

 

j) Outras medidas de P+L: 

- Plantar Árvores: plantar árvores no terreno da sua empresa ou no bairro 

onde se localiza. Cada árvore pode absorver até uma tonelada de CO2 (gás 

carbono) durante sua vida e é bom abrigo para aves. Plantar árvores 

contribui para diminuição dos níveis de ruído gerando menos incômodo à 

população. 

- Seleção da fibra de matéria-prima adquirida: muitos fornecedores de 

matérias primas não oferecem informações sobre substâncias aplicadas a 

seus produtos, tais como agentes de preparação, pesticidas, óleos de fios de 

malha, entre outros. O conhecimento destas características, no entanto, é 

essencial para capacitar o produtor a prevenir e controlar os impactos 

ambientais destas substâncias. As melhores técnicas neste caso sugerem 

que se procure colaborar com os parceiros na cadeia têxtil, a fim de criar uma 

corrente de responsabilidade ambiental para tais produtos. 

k) Gerenciamento ambiental: 

A tecnologia por ela mesma não é suficiente. É necessário buscar um 

gerenciamento ambiental e boas práticas, desde a armazenagem até a 

expedição (Figura 31:170). 

Algumas técnicas aplicáveis são: 
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- implementar um gerenciamento consciente e incluir junto um programa de 

treinamento; 

- aplicar as boas práticas para manutenção e limpeza; 

- implementar um sistema de monitoramento incluindo as entradas de 

matérias-primas, produtos químicos, calor, energia e água, bem como as 

saídas de produtos, águas residuárias, lodo, resíduos sólidos e subprodutos. 

- um bom conhecimento das entradas e saídas do processo é pré-requisito 

para identificar as áreas de prioridades e opções para melhoramentos 

ambientais; 

- realizar treinamento para atualização permanente do quadro funcional para 

permitir a reciclagem e melhoria contínua do sistema de gerenciamento. 

(BASTIAN, 2009) 

 

Figura 32: Indicadores Ambientais para o Setor Têxtil.
147

 

 

Fonte: BASTIAN, 2009 apud PADILHA, M.L.M.L. 2009. 

 

 

 

 

 

                                                             
147

 Unidade/Modo de Medição – KgDBO/t, significa: Carga Poluidora por tonelada. 



 

 

 

177 

6  ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A necessidade é a melhor mestra e 

guia da natureza. A necessidade é 

terna e inventora, o eterno freio e lei 

da natureza.  

(Leonardo da Vinci) 

 

Neste capítulo são analisados os resultados e discutidos, à luz dos objetivos 

e hipóteses orientadoras da pesquisa. Inicialmente apresentaremos os resultados 

obtidos com cada uma das questões do instrumento de pesquisa realizada em 

quatro micros empresas – MEDSA; MEDSB; MEDSC e MEDSD e em quatro 

pequenas empresas – PEDSA; PEDSB; PEDSC e PEDSD, na mesma sequência em 

que foram formuladas, conforme Apêndice A; ao final apresentamos os resultados 

obtidos na análise dos indicadores e fontes de evidência ligados ao DS, conforme 

Apêndice B.  

Ressalta-se que optamos, em determinados pontos, pela transcrição literal 

das respostas dos entrevistados, possibilitando dessa maneira, a apresentação das 

informações com uma maior riqueza de detalhes conforme Apêndice E. 

Na sequência, serão apresentadas as principais observações e discussões 

acerca das hipóteses orientadoras da pesquisa. E, ao final, analisaremos alguns 

aspectos que foram observados quando das visitas in loco referente à estrutura 

operacional das atividades.  

Os resultados da pesquisa permitiram extrair conclusões e recomendações 

baseadas na visão dos respondentes, no que tange à implementação de programas 

sustentáveis, que possam servir de orientação, reflexão e apoio para as demais 

empresas desse segmento e de outros ramos de atividade. 
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6.1 Análise descritiva dos dados obtidos nas entrevistas  

  A análise descritiva foi realizada de acordo com o questionário e com as 

variáveis da pesquisa. Não foi possível apresentar a identidade das empresas e o 

perfil dos respondentes uma vez que o SIMPI, na disponibilização e indicação das 

empresas a serem contatadas nos solicitou a manutenção do sigilo (Anexo D:241). 

Cabe ressaltar que, considerando os procedimentos utilizados na composição da 

amostra no item 4.2:158 desta tese, não foi possível identificar se as empresas 

pesquisadas já possuíam algum processo relacionado ao DS.  

 

 

6.2 Análise das variáveis operacionais da pesquisa 

  As variáveis operacionais são formadas por elementos fundamentais para a 

implementação de programas sustentáveis nas empresas e foram apresentados 

aqui, conforme Quadro 8, para o melhor entendimento e sistematização de acordo 

com o roteiro de questões apresentado no Apêndice A. 
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 Quadro 8: Análise das variáveis operacionais da pesquisa. 

 

A B C D A B C D

A

01:Se a empresa possui algum programa ou ação

estratégica ligada à sustentabilidade. Como a empresa

define sustentabilidade.

Áreas envolvidas e o que fazem. Mudanças percebidas

(fornecedores, clientes, colaboradores, sociedade) e

como se dá a participação dos colaboradores no

processo.

NI NI NI NI I NI NI NI

A

02: A empresa conhece os programas, plataformas e a

legislação existentes e disponíveis referentes à

sustentabilidade 

(SEBRAE/SIMPI/FIESP/CETESB/I.ETHOS/outros)?

E como os avalia? (conforme proposto na Hipótese 2:44

e Apêndice A:207).

I I I I I I I I

A 

03: Quais seriam as maiores dificuldades que a empresa

encontra?                                                         

(conforme proposto na Hipótese 1:43 e Apêndice A:207).
I I I I I I I I

B

04: A empresa conhece os riscos e regulações voltados

à sustentabilidade?  (conforme proposto na Hipótese 2:44 

e Apêndice A:207).
I I I I I I I I

B

05: Como a empresa classifica a divulgação dos

programas voltados à sustentabilidade? A empresa

entende, avalia e mede os impactos de suas atividades?

(conforme proposto na Hipótese 2:44 e Apêndice A:207)

NI I I I I I I I

A

06: Como a empresa avalia a importância da

implementação de programas voltados à sustentabilidade

na empresa. Há maior lucratividade entre a empresa e

seus fornecedores e clientes? (relação lucro/natureza e

racionalidade/uso sustentável dos recursos naturais;

ações de responsabilidade social).

(conforme proposto na Hipótese 1:43 e Apêndice A:207).

I I I I I I I I

A e B

07: Com relação aos programas, plataformas e legislação 

vigentes, há articulação da empresa com o meio

ambiente, os negócios (clientes, colaboradores e

fornecedores) e a sociedade em geral? (conforme

proposto nas Hipóteses 1:43, 2:44 e Apêndice A:207)

I I I I I I I I

Micro 

Empresa      

MEDS

Pequena 

Empresa     

PEDS
Questões

 

Variável

 

 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 Amostra: oito (8) empresas. 

 Legenda: 

 A = Variável relacionada à Hipótese – H1, inerente aos custos   I = Há incidência 

 B = Variável relacionada à Hipótese- H2, inerente à legislação   NI = Não há incidência 
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a) Análise das questões ligadas as hipóteses: 

  H1: A- Os custos para implementação de programas sustentáveis; 

  H2: B- O conhecimento da legislação inerente ao negócio. 

 

- Observa-se na questão 1, que  apenas uma empresa (PEDSA) possui um 

programa ligado à sustentabilidade, no caso o P+L. As demais, apesar de 

não terem um programa formal desenvolvem algum tipo de atividade 

relacionada à redução de consumo de energia e água e separação de 

resíduos gerados pela produção. A ausência do conhecimento sobre a 

abrangência da sustentabilidade aponta para uma visão e ações de cunho 

econômico indicando uma preocupação voltada à redução de custos. No que 

tange às áreas envolvidas nas empresas nos processos ligados ao DS, é 

latente a presença da área de produção e do sócio proprietário. É notório que 

todos os entrevistados percebem a importância de programas ligados ao DS 

uma vez que são questionados por fornecedores e clientes. 

- Verifica-se na questão 2, que todos os entrevistados conhecem ou já foram 

alertados sobre a existência de programas e materiais disponibilizados pelas 

entidades ligadas ao seu negócio. Contudo, ainda consideram os custos 

elevados, demonstram ter dificuldades para entender o processo apesar de 

classificarem o material disponibilizado de bom. Além disso, com exceção da 

empresa PEDSA que já possui o programa P+L implantado, os demais ainda 

não direcionaram o planejamento e possível acompanhamento de um 

responsável para atuar os programas desenvolvidos bem como a 

regularização de acordo com a legislação vigente. Desta forma, corrobora-se 

a H1 e refuta-se H2. 

- Destaca-se na questão 3, que todos os entrevistados, mesmo o que já 

implementou o P+L (PDSA) que os custos para a implementação de um 

programa ligado ao DS são altos. Também colocam que o processo é muito 

burocrático e acham a legislação de difícil entendimento além de não poder 

contar com a assessoria dos escritórios de contabilidade que processam 

suas informações perante as exigências legais o que segundo os 
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entrevistados encarece o processo. Outro ponto relevante que apresentam se 

refere aos altos juros cobrados pelo sistema bancário para a liberação de 

empréstimos, além da exigência de garantias.  Percebemos ainda uma falta 

de confiança generalizada com relação ao poder público no que tange a 

relação pagamento de impostos e taxas e o retorno de melhorias efetivas. 

Assim, corrobora-se a H1 e refuta-se H2. 

- Percebe-se na questão 4, que todos os entrevistados compartilham a 

mesma opinião com relação ao entendimento da legislação que regula as 

questões ambientais de que é de difícil entendimento e aplicação em sua 

atividade. Novamente impera a relação custo versus benefícios reais e 

também uma desconfiança referente à efetividade da fiscalização, apesar de 

temerem as penalidades. No caso dos que se utilizam dos serviços de um 

escritório de contabilidade, confirmam que foram alertados, mas que têm de 

optar entre investir e cumprir compromissos relativos à sua operação ou 

assumir mais uma despesa. Destaca-se também que dois entrevistados 

(MEDSC e MEDSD) entendem ser necessário indicar um funcionário para 

que fique a frente do processo para implantação de um programa voltado a 

questão sustentável. Desta forma, refuta-se a H2. 

- Observa-se na questão 5, que todos os entrevistados reconhecem a 

efetividade da divulgação dos programas voltados à sustentabilidade 

disponibilizada pelas entidades ligadas a sua atividade. Cabe enfatizar que 

todos os entrevistados atrelam os impactos inerentes ao seu negócio para a 

implantação de um programa sustentável e regularização da empresa à 

questão do aumento das vendas e o acesso a clientes e fornecedores que 

exigem algum tipo de certificação ou programa de qualidade. Também 

verificamos uma falta de credibilidade quando há dependência de ações 

ligadas ao poder público. Assim, refuta-se a H2. 

- Verifica-se na questão 6, que todos os entrevistados avaliam ser importante 

implementar programas ligados à questão sustentável, porém, atrelam aos 

altos custos o adiamento de tais ações mesmo que prejudiquem o seus 

resultados comerciais. Novamente percebemos a falta de credibilidade junto 
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ao poder público e também a concorrência desleal dos produtos importados 

que nesse segmento é muito significativo. Cabe ressaltar que com relação à 

responsabilidade social há certa subjetividade com relação às ações voltadas 

tanto aos funcionários como para a sociedade ao se fazer o certo as ações 

individuais percebidas tanto no depoimento dos entrevistados como na 

observação direta realizada por este pesquisador. Desta forma, corrobora-se 

a H1. 

- Destaca-se na questão 7, que todos os entrevistados trazem para si a 

responsabilidade de investimento nas ações voltadas aos programas 

sustentáveis. Além disso, com relação à legislação, entendem em sua 

maioria, que apesar de sua amplitude e importância, não é aplicada 

eficazmente, principalmente quando o responsável é poder público. É latente 

entre os entrevistados que o adiamento ou ampliação dos programas 

sustentáveis está atrelado aos custos para sua implantação, regularização e 

manutenção, por outro lado, reconhecem que a questão sustentável vai muito 

além. Assim, corrobora-se parcialmente a H2. 

 

 

6.3 Análise dos indicadores e fontes de evidência ligados ao DS 

   Os indicadores ligados ao DS propostos nesta pesquisa – Meio Ambiente, 

Negócios e Sociedade, e se baseiam nos Princípios do Triple Bottom Line (Figura 

6:48) e foram apresentados aqui conforme Quadro 9 relacionado às micro 

empresas-MEDS e o Quadro 10 relacionado às pequenas empresas, para o melhor 

entendimento e sistematização conforme apresentado no Apêndice B.  
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a) Análise dos indicadores e fontes de evidência nas micro empresas- MEDS- A, 

B, C e D: 

 

  Quadro 9: Análise dos indicadores e fontes de evidência-MEDS.  

 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

Ambiental X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Econômico X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Social X X X X X X X X X X

ITENS DE    

ANÁLISE

FONTES DE EVIDÊNCIA

ENTREVISTAS - Micro Empresas- MEDS

Indicadores

Questões      

MEDSA

Questões      

MEDSB

Questões      

MEDSC

Questões      

MEDSD

D
o

c
u

m
e
n

ta
ç
ã
o

A
rq

u
iv

o
s

O
b

s
e
rv

a
ç
ã
o

D
o

c
u

m
e
n

ta
ç
ã
o

A
rq

u
iv

o
s

O
b

s
e
rv

a
ç
ã
o

D
o

c
u

m
e
n

ta
ç
ã
o

A
rq

u
iv

o
s

O
b

s
e
rv

a
ç
ã
o

D
o

c
u

m
e
n

ta
ç
ã
o

A
rq

u
iv

o
s

O
b

s
e
rv

a
ç
ã
o

 

  Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

  Numa análise global dos indicadores conforme apresentado no Quadro 9, 

pode-se afirmar que o indicador econômico nas micro empresas pesquisadas é o 

mais significativo, seguido do indicador ambiental e por último o indicador social.  

  Quanto ao indicador ambiental, cabe ressaltar que apesar de não terem um 

programa formal, as empresas pesquisadas demonstraram preocupação e 

percebem a importância de ações efetivas de proteção ao meio ambiente.  

  Com relação ao indicador social, observou-se que além da ausência de um 

programa formal é o indicador menos citado como parte da dimensão sustentável. 

Todavia, com relação às fontes de evidência verificadas e observadas, não há 

prevalência de nenhuma fonte, com exceção da empresa MEDSD que possui e 

disponibilizou a este pesquisador documentos de controle financeiro, local 

específico para arquivo, confirmado pela observação no momento da visita e 

entrevista.  
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b) Análise dos indicadores e fontes de evidência nas pequenas empresas- 

PEDS- A, B, C e D: 

 

  Quadro 10: Análise dos indicadores e fontes de evidência-PEDS. 

 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

Ambiental X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Econômico X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Social X X X X X X X X X X X
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  Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

  Do mesmo modo, numa análise global dos indicadores conforme apresentado 

no Quadro 10, pode-se afirmar que reincidentemente o indicador econômico nas 

pequenas empresas pesquisadas é o mais significativo, seguido do indicador 

ambiental e por último o indicador social. Quanto ao indicador ambiental, cabe 

ressaltar que também, apesar de não terem um programa formal, as empresas 

pesquisadas demonstram preocupação e percebem a importância de ações efetivas 

de proteção ao meio ambiente.  

  Com relação ao indicador social, igualmente observamos que além da 

ausência de um programa formal é o indicador menos citado como parte da 

dimensão sustentável.  

  Portanto, com relação às fontes de evidência verificadas e observadas, não 

há prevalência de nenhuma fonte, com exceção da empresa PEDSA que implantou 

em sua atividade o programa P+L objeto de estudo desta pesquisa e nos 

disponibilizou toda a documentação inerente ao programa desde a sua implantação 
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bem como documentos de controle financeiro, relatórios de análises da qualidade 

da água e relatórios de conformidade técnica do processo de produção e produtos 

acabados, bem como o local específico para arquivo, confirmados pela observação 

no momento da visita e entrevista.  

  Diante do exposto, salientamos que há indícios da predominância dos 

aspectos relacionados aos custos envolvidos no processo tanto de regulamentação 

como de investimentos que inibem o desenvolvimento de programas sustentáveis 

nas empresas estudadas e consequentemente os aspectos ambiental e social.  

 

 

6.4 Análise das hipóteses da pesquisa 

6.4.1 Hipótese 1 

  A primeira hipótese relaciona a não adoção de programas sustentáveis 

devido ao alto custo de implementação e os canais de financiamento disponíveis. 

Os custos dos programas de sustentabilidade seriam altos para implementação nos 

micro e pequenos empreendimentos industriais, tornando-os inacessíveis aos 

mesmos; complementarmente não haveria canais de financiamento suficientes para 

sua implementação.  

  Observou-se que nas questões relacionadas à variável orientadora possuem 

associação significativa com os indicadores relacionados ao DS. Sendo que 

algumas questões incide um maior número de associações do que outras em 

relação aos indicadores vinculados ao DS (Quadros 9, 10).  

  Numa análise geral é possível concluir que na questão1, que em todas as 

empresas pesquisadas há grande ligação dos custos envolvidos para a 

implementação de programas sustentáveis. Destaca-se ainda que mesmo a 

empresa que possui um programa ligado aos DS no caso o P+L, considera os 

custos elevados para implementação e manutenção do programa e verificamos que 

a dimensão ligada à responsabilidade social ainda é muito incipiente em todas as 

empresas pesquisadas, apesar de algumas ações isoladas. 
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  Na questão 2, afirma-se a ligação dos custos envolvidos e o desenvolvimento 

de programas sustentáveis e todos reconhecem a divulgação e disponibilização de 

materiais relacionados ao tema e os classificarem como bons. 

  Na questão 3, todos os entrevistados direcionam a responsabilidade da não 

implantação de um programa ligado ao DS aos altos custos além de classificá-lo s 

de muito burocrático bem como a dificuldade de entendimento da legislação. 

  Na questão 6, todos os entrevistados entendem ser importante para o seu 

negócio adotar programas de natureza sustentável, contudo, novamente realçam os 

altos custos envolvidos como empecilho à sua adoção. Outro ponto relevante 

apresentado pelos entrevistados refere-se à concorrência e principalmente aos 

produtos importados muito significativos no setor, que dificultam os investimentos. E 

também as dificuldades para cumprir as exigências dos bancos com relação às 

garantias exigidas para a liberação de empréstimos, além dos altos juros cobrados. 

  Na questão 7, todos os entrevistados entendem que a responsabilidade para 

o desenvolvimento e ações ligadas ao DS são de sua responsabilidade apesar de 

demonstrarem certa falta de credibilidade nas ações do poder público, e salientam 

enfaticamente que seu desenvolvimento está atrelado principalmente aos altos 

custos para sua implantação. 

   Portanto, postas estas considerações, a H1 foi corroborada uma vez que 

mesmo a empresa que possui um programa voltado ao DS, no caso o P+L, todas as 

empresas atrelaram os custos ao desenvolvimento de programas sustentáveis 

conforme apresentado na variável que buscava a evidenciar a presença da adoção 

de programas sustentáveis ligados ao DS. 

 

 

6.4.2 Hipótese 2 

A segunda hipótese aborda uma eventual falta de conhecimento dos 

empreendedores no que tange à aplicação da legislação que regula as questões 

ambientais e o DS. Se os empreendedores não tivessem conhecimento da 

legislação que regula as questões ambientais e o desenvolvimento sustentável e se 
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a veiculação de informações acerca dos programas de sustentabilidade não 

atingisse os micro e pequenos empreendimentos industriais, sendo focado apenas 

aos grandes, isso acarretaria o desconhecimento de sua existência, bem como a 

ineficiência dos mecanismos de difusão. 

  Verificou-se que nas questões relacionadas à variável orientadora, possuem 

associação significativa com os indicadores relacionados ao DS. Sendo que 

algumas questões possuem um maior número de associações do que outras em 

relação aos indicadores vinculados ao DS (Quadros 9, 10).  

  Dessa forma, numa análise geral é possível concluir que na questão 3, todos 

os entrevistados têm conhecimento da legislação ligada às questões ambientais ou 

por informações das entidades ligadas ao seu empreendimento ou pelos escritórios 

de contabilidade responsáveis pela escrituração de seus documentos e prestação 

de contas junto aos órgãos fiscalizadores competentes.  

Na questão 4, todos os entrevistados relatam a dificuldade de entendimento 

da legislação que regula as questões ambientais para aplicação em seus 

empreendimentos mesmo tendo o conhecimento acerca das penalidades impostas 

pela fiscalização, questionando inclusive sua efetividade. 

Na questão 5, todos os entrevistados reconhecem a importância da 

regularização perante aos órgãos competentes inclusive os impactos no que se 

refere ao aumento das vendas e novos fornecedores, contudo, observamos certa 

falta de credibilidade no que tange a efetividade da fiscalização. 

Na questão 7, todos os entrevistados reconhecem sua responsabilidade 

inerente ao DS, e com relação à legislação, entendem sua importância, mas 

colocam em dúvida a eficácia de sua aplicabilidade por parte do poder público. E 

atrelam a não regularização aos custos envolvidos. 

  Portanto, a H2, foi parcialmente corroborada uma vez que apenas uma 

empresa que possui um programa voltado ao DS, no caso o P+L, tem conhecimento 

e atende a legislação, as demais empresas apesar do conhecimento da legislação 

divulgada tanto pelas entidades ligadas ao seu negócio como pelos responsáveis 

pela escrituração legal sobre os riscos da não regularização não dão a devida 
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atenção, conforme apresentado na variável que buscava evidenciar a aplicação da 

legislação ligada ao DS. 

  No que tange aos indicadores propostos de acordo com o Triple Bottom Line 

(Figura 6:48), observa-se que tanto nas micro como nas pequenas empresas que o 

indicador econômico apresenta maior significância, seguido dos indicadores 

ambiental e social respectivamente (Quadros 9, 10). 

  Complementarmente, observamos que tanto as micro como as pequenas 

empresas não realizaram mudanças estruturais tanto na área administrativa como 

na produção e de modo geral não há uma separação efetiva. O papel do 

empreendedor se divide nas duas atividades o que de certa forma facilita suas 

ações no que tange a produção pela facilidade de acesso e observação. 

 Outro aspecto que observamos se refere à área ou setor de qualidade, que 

não possui uma área exclusiva e ocorre muitas vezes da inspeção ocorrer 

diretamente no que está sendo produzido. 

No entanto, há uma diferença marcante entre a produção e estocagem. À 

estocagem cabe organizar o material produzido e separar por região e 

transportadora. Além disso, parte da produção de algumas empresas é enviada 

para outro local conforme nos foi relatado. 
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7 CONCLUSÕES 

Deus perdoa sempre, 

os homens raramente,  

a natureza nunca. 

(Autor desconhecido) 

Adotando-se por base o objetivo central: Apresentar as razões explicativas da 

pouca assimilação de programas sustentáveis por micro e pequenos 

empreendimentos industriais, definimos duas variáveis: variável da Hipótese1, 

relacionada a não adoção de programas sustentáveis devido ao alto custo de 

implementação e os canais de financiamento disponíveis e a variável da Hipótese2, 

que abordou uma eventual falta de conhecimento dos empreendedores no que 

tange à aplicação da legislação que regula as questões ambientais e o DS. 

A seguir, apresentamos os resultados que indicaram uma confirmação parcial 

das hipóteses orientadoras da pesquisa, que permitiu o direcionamento do 

raciocínio deste pesquisador, observando-se: 

 A primeira hipótese orientadora que buscava relacionar a não adoção 

dos programas sustentáveis devido ao alto custo de implementação foi 

confirmada. Percebe-se que a dimensão ligada a RSE é muito 

incipiente apesar de algumas ações isoladas. A análise dos dados 

identificou que há o reconhecimento da importância no 

desenvolvimento de programas sustentáveis, mas os altos custos 

envolvidos são o principal motivo da não implementação. Além das 

dificuldades de garantia e dos altos juros cobrados pelo sistema 

bancário para aquisição de empréstimos. Além disso, os entrevistados 

trazem para sua responsabilidade a adoção de programas ligados ao 

DS e apresentam certa falta de credibilidade das ações do poder 

público ligada as questões sustentáveis (Quadro 8:179). Cabe 

destacar que se identificou a força do vínculo entre as variáveis em 

estudo (Figura 28:157). 
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 A segunda hipótese orientadora que abordava uma eventual falta de 

conhecimento dos empreendedores no que tange à legislação ligada 

às questões ambientais e o DS foi parcialmente confirmada. Verificou-

se que todos os entrevistados têm o conhecimento da legislação 

ligada às questões ambientais e ao DS e apenas um dos oito 

entrevistados conhece a aplica em sua atividade, como também o 

programa P+L. Todavia, todos expressam as dificuldades de 

entendimento e burocracia inerentes à legislação.  Além disso, todos 

reconhecem os riscos e penalidades impostas pela legislação, mas 

questionam sua efetividade e aplicação. Destaca-se que todos os 

entrevistados reconhecem a importância da regularização junto aos 

órgãos competentes e que isso fará com que haja um aumento em 

suas vendas e poderão comprar de fornecedores maiores. Além disso, 

reconhecem sua responsabilidade inerente ao DS junto à sociedade, 

mas atrelam sua implementação e regularização aos custos 

envolvidos. Portanto, não podemos dizer que a falta de conhecimento 

da legislação ligada ao DS pelos empreendedores está ligada a sua 

aplicação de programas sustentáveis (Quadro 8:179). 

Do exposto, cabe destacar que as duas hipóteses se mostraram 

interdependentes em certa medida, uma vez que o desinteresse e a desinformação 

inerentes à legislação (H2), decorre em grande parte, dos altos custos envolvidos no 

processo de implementação de programas (P+L) ligados ao DS (H1). 

Pelas hipóteses apresentadas, esta pesquisa pretendeu responder se os 

micro e pequenos empreendimentos industriais apresentariam melhores resultados, 

caso adotassem os programas disponíveis, inclusive na análise custo-benefício 

entre a empresa e a sociedade, refletindo sobre como o lucro se atrela aos limites 

estabelecidos pela natureza, como também a disponibilidade e ao uso racional e 

sustentável dos recursos naturais. 
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Além disso, salientamos que os resultados obtidos nesta pesquisa inerentes 

aos programas ligados ao DS podem ser ampliados, uma vez que delimitamos o 

estudo em apenas um setor industrial (Têxtil e da Confecção) que se expandido 

para outros segmentos (Tabela 5:159) poderíamos encontrar mais casos que 

auxiliariam na consolidação das hipóteses e permitiriam a ampliação dos resultados. 

  Analisando os indicadores propostos de acordo com o Triple Bottom Line 

(Figura 6:48), ficou evidente a expressividade do indicador econômico tanto na 

análise dos dados como na documentação disponibilizada, nos arquivos que 

tivemos acesso e na observação durante as entrevistas, seguido das dimensões 

ambiental e social, confirmando assim a necessidade de uma visão mais coerente 

de gestão, na qual as ações de mercado devem compreender as dimensões 

ambiental e social envolvendo os stakeholders. (Quadros 9:183, 10:184). No 

entanto, entendemos a necessidade de comparticipar novos projetos com a 

sociedade, o que não consiste apenas na dimensão econômica, mas na capacidade 

de respeitar os limites da natureza e o desenvolvimento das pessoas através da 

educação que compõe o DS, transformando-se num questionamento de valores. 

Assim, de acordo com SACHS (2010), devemos iniciar uma reflexão 

sistemática acerca das melhores formas de articulação entre as grandes empresas 

e as micro e pequenas ao longo de toda a cadeia produtiva. A busca de um modelo 

de DS requer uma escalada à inovação e evolução, envolvendo transformações 

econômicas e sociais, uma vez que as incertezas tendem a inibir as decisões de 

investimentos independentemente do setor e ou de regiões, prejudicando assim o 

meio ambiente. 
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8 REFLEXÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

O otimista é um tolo. O pessimista, um 

chato. Bom mesmo é ser um realista 

esperançoso.  

(Ariano Suassuna) 

Segundo Albert Einstein, “uma mente que se abre a uma ideia jamais volta ao 

seu tamanho original”. Foi o caso da oportunidade de cursar e conviver na Pós- 

graduação da FFLCH – Geografia Física e em especial cursar a disciplina: Bases 

Teóricas, Metodológicas e Conceituais da Pesquisa em Geografia Física, que teve 

grande importância para o desenvolvimento desta pesquisa, contribuindo 

significativamente no entendimento das teorias e conceitos da Geografia Física. Ao 

mesmo tempo, contribuiu para a melhor formulação dos objetivos e hipóteses da 

pesquisa, norteou caminhos para os vários tipos de métodos e teorias existentes, 

além de contribuir na definição dos procedimentos metodológicos, para responder 

aos objetivos e na integração entre análise empírica e teórica. 

 A disciplina consubstanciou os elementos para entender que a pesquisa é 

fundada em uma análise integrada e sistêmica para entender o desenvolvimento 

sustentável e suas intersecções socioeconômicas e os impactos no meio ambiente.  

A oportunidade da Visita Técnica com o apoio do Programa de Pós-

Graduação em Geografia física e da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, com a bolsa 

auxílio, oferecida pelo programa para visita ao Centro de Pesquisa da Faculdade de 

Letras da Universidade de Coimbra, foi de grande valia para o amadurecimento 

necessário, sendo possível desenvolver significativamente a pesquisa com inserção 

de novos referenciais do desenvolvimento sustentável entre a realidade portuguesa 

e brasileira.  

A permanência no Centro Estudos de Geografia e Ordenamento do Território 

– CEGOT da Universidade de Coimbra
148

 e o contato com professores e 

especialistas proporcionou o proeminente desenvolvimento desta tese. 

                                                             
148

 Para maiores detalhes e os resultados obtidos no trabalho desenvolvido,  favor consultar o blog: douggeo.blogspot.com disponível 

no endereço: http://pt.scribd.com/doc/173746745/relatorio-visita-tecnica-julho-13-UC 
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Além disso, as participações e atividades realizadas no âmbito do Programa 

de Pós-Graduação de Geografia Física foram importantes para o amadurecimento 

do pesquisador e no desenvolvimento desta tese.  

A literatura em DS é ampla em recomendar modelos e instrumentos de 

gestão para as micro e pequenas empresas se estruturarem de forma mais 

sustentável. Nesta tese, entendemos que o DS reativa as ações que as empresas, 

organizações não governamentais e a sociedade tiveram e terão de aprender para 

enfrentar o cenário mundial, causado pelas crises econômicas, sociais e ambientais, 

tendo de driblar as turbulências, bem como a volatilidade dos mercados para 

poderem avaliar as diversas variáveis socioambientais. 

À medida que a pesquisa foi se expandindo, observamos que um dos 

desafios é o de equilibrar os instrumentos regulatórios do Estado e de mercado 

(empresas), informando e preparando a sociedade a padrões sustentáveis de 

desenvolvimento. 

Assim, a questão do DS vai além dos impactos biofísicos da Terra, também 

considerando como a sociedade irá se organizar para a diminuição do nível de 

consumo dos recursos naturais para as gerações futuras, que estão distantes do 

nosso tempo. Isso pressupõe uma mudança de valores e atitudes, além de um 

amplo programa de educação e de conscientização. 

Podemos considerar que a presença do Estado é importante, mas em pé de 

igualdade com as empresas, organizações não governamentais e a sociedade. 

Além disso, o ideal é que haja a busca do equilíbrio, uma vez que investidores e 

consumidores (stakeholders) estão cada vez mais procurando seletivamente os 

produtos e serviços feitos de forma sustentável (Triple Bottom Line). 

No caso da legislação do estado de São Paulo
149

, no que tange ao 

licenciamento ambiental, observamos que há um grande esforço para que as 

reformas propostas na modernização do Estado sejam para simplificar o acesso dos 

cidadãos e das empresas com a preocupação de respeitar e fazer cumprir as 

questões de ordem ambiental. A proposta é que além da legislação o empreendedor 
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 Licenciamento Ambiental da Atividade Industrial na RMSP. Disponível em: http://www.cetesb.sp.gov.br/licenciamento 
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possa utilizar o material disponível para a melhoria de seus processos 

administrativos, financeiros, produção e melhorar a relação com seus stakeholders 

para o entendimento e o cumprimento da legislação.  

Apesar disso, observamos que os micro e pequenos empreendimentos ainda 

enfrentam dificuldades na liberação de financiamentos voltados ao DS, uma vez que 

são necessárias garantias patrimoniais exigidas pelos bancos para a liberação de 

recursos, além das elevadas taxas de juros. Nesse aspecto, cabe ressaltar a 

importância de sinergia entre os empreendedores, o poder público e os órgãos 

específicos como a CETESB, que é responsável pelo licenciamento ambiental no 

estado de São Paulo. 

 Em relação aos regulamentos e políticas disponibilizados nas plataformas 

eletrônicas voltadas principalmente no que se refere à implantação e ou 

regulamentação das empresas, observamos nas empresas pesquisadas que há 

uma resistência na utilização desse canal. O que verificamos é que apesar da 

divulgação e disponibilização dos dados, há dificuldades de adaptação e utilização 

dos serviços disponibilizados.  

 Verificamos também que, quando o assunto é a consciência sobre as 

questões do meio ambiente, as empresas pesquisadas têm consciência e estão 

familiarizadas com as questões do meio ambiente e a sustentabilidade, 

principalmente com relação aos custos de implementação, reforçando que falta 

apoio político para a questão do financiamento para a implantação de um programa 

de ordem sustentável o que afasta os investidores, prejudicando assim todo o 

esforço direcionado aos programas vigentes. 

Cabe ainda destacar que apesar das dificuldades econômicas, observamos 

que nos casos em que o empreendedor alcança os níveis exigidos, o mesmo 

percebe a importância da sua adequação às normas, bem como a percepção 

positiva por parte dos consumidores dos seus produtos e ou serviços. Além disso, 

percebe-se a importância de adequar o seu negócio com relação à utilização 

racional dos recursos naturais e do lucro obtido.  
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O fato de existir uma legislação específica, material e treinamento disponíveis 

das entidades de apoio (SEBRAE/SIMPI/FIESP/I.ETHOS/CETESB) voltados aos 

micro e pequenos empreendedores, podemos concluir, de acordo com os dados 

obtidos, que de maneira geral, o modelo proposto bem como a proeminente 

campanha voltada ao DS, ainda não há articulação do modelo proposto ao 

desenvolvimento sustentável: desenvolvimento econômico, gestão ambiental e 

responsabilidade social empresarial (Triple Bottom Line).  

Especificamente no caso da indústria têxtil e da confecção, objeto de estudo 

desta tese, cabe ressaltar sua importância e ligação com o município de São Paulo 

por sua característica eminentemente urbana
150

 que em 2010 representava 86,4% 

do emprego formal na RMSP, 52,3% no Estado de São Paulo e 14% no País. Além 

disso, as empresas setor são em sua maioria de micro e pequeno porte, em 2010, 

64% possuíam de um a nove funcionários. 

Nesta tese, utilizando-se das ideias depreendidas pelas dimensões 

ambiental, econômica e social, bem como da proposição de SACHS (2007,2008), 

CECHIN (2010), HAWKEN (2010), HARVEY (2009), SANTOS (1982, 1994, 1997, 

2003, 2004, 2008) e YUNUS (2008) partiu-se da premissa de que as empresas 

independentemente do porte e atividade só poderão desenvolver-se de forma 

sustentável quando houver equilíbrio entre o social o meio ambiente e o econômico. 

Acreditamos, dessa forma, na articulação entre as ciências sociais e naturais 

resultando em respostas inter-relacionadas a análogas áreas de conhecimento. 

O estudo realizado teve como objetivos identificar e analisar as relações 

entre as ferramentas de gestão para a sustentabilidade e o meio ambiente, com o 

propósito de contribuir para o avanço do conhecimento na gestão empreendedora. 

Dessa forma, não houve a intenção de afirmar se uma ferramenta de gestão indica 

se a empresa é sustentável, mas avaliar se a presença delas está direcionando a 

um processo consistente de responsabilidade inerente aos princípios do DS. 

Na revisão bibliográfica, o tema DS envolveu diferentes perspectivas 

teóricas, evidenciando-se a proposição dos princípios da Gestão Sustentável para 
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estruturar o DS. Apresentamos também os principais entendimentos sobre o espaço 

geográfico e a responsabilidade social empresarial, destacando o programa P+L 

que é adotado em larga escala no contexto industrial. Tais discussões corroboraram 

para fundamentar o modelo conceitual teórico desenvolvido nesta tese e 

apresentado na metodologia. 

Um total de sete questões dispostas num questionário como instrumento de 

pesquisa foi utilizado como instrumento de pesquisa em conjunto com os 

indicadores de sustentabilidade proposto pelo Triple Bottom Line. O estudo 

envolveu vinte micro e pequenas empresas industriais do segmento têxtil e da 

confecção no município de São Paulo, indicadas pelo SIMPI no ano de 2014 que 

representavam os requisitos de micro e pequenas empresas conforme apresentado 

na Tabela 3:30. Tal seleção resultou qualitativamente em oito casos em análise, 

conforme descrito no item 4.2:158. 

As variáveis estudadas foram compostas de duas premissas, a primeira 

referente aos custos para a implementação de programas sustentáveis a presença 

de programas ligados ao DS e a segunda referente ao conhecimento da legislação 

inerente ao negócio. As técnicas de entrevista, documentação, arquivos e 

observação direta foram utilizadas para identificar e analisar as correlações 

existentes. 

A análise das razões explicativas da pouca assimilação de programas 

sustentáveis nas empresas pesquisadas apontou para que as mesmas estejam mais 

envolvidas com ações ligadas ao custo operacional e as conexões com os públicos 

de relacionamento: stakeholders e a concorrência. No que tange a legislação, 

apesar do conhecimento e dos riscos envolvidos, há um descrédito por parte das 

empresas pesquisadas quanto à eficácia de sua aplicação pelos órgãos 

competentes. Além disso, os entrevistados relatam que os escritórios de 

contabilidade apenas informam sobre a legislação e não dão a assessoria para 

regularização. Tal fato aponta para a necessidade de pesquisas futuras objetivando 

compreender melhor a ocorrência dessa relação. 
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Entretanto, na pequena empresa que adotou o programa P+L em sua 

atividade, apresenta melhores resultados operacional (em torno de 30%) na 

redução dos resíduos do seu processo de fabricação e um aumento de 5% no lucro 

(Apêndice E: 213 –PEDS5/6). Pode- se dizer que o programa P+L vem contribuindo 

para que as empresas assumam uma estruturação operacional coerente com o DS. 

 

8.1 Recomendações e sugestões 

Esta tese procurou, com estes estudos de caso, identificar e analisar as 

relações entre as ferramentas de gestão para a sustentabilidade e o meio ambiente, 

com o propósito de contribuir para o avanço do conhecimento na gestão 

empreendedora. Pelas características de ser uma pesquisa qualitativa, as 

conclusões, recomendações e sugestões não poderão ser indiscriminadamente 

generalizadas, mas servirão de reflexão para todos aqueles envolvidos em 

programas ligados ao DS. Assim, seguem algumas recomendações e sugestões: 

 Além das necessárias habilidades técnicas, recomenda-se o preparo 

específico dos empreendedores ou responsáveis indicados aos programas 

de capacitação oferecidos pelas entidades ligadas aos micro e pequenos 

com o SEBRAE/ SIMPI/FIESP para orientações refrente às exigências legais 

e os custos envolvidos propostas pela CETESB e o acompanhamento 

sistemático dos envolvidos por um responsável. Criar um grupo 

multidisciplinar na empresa; 

 Verificar os sistemas disponíveis com relação ao licenciamento ambiental. 

Empreender ações ligadas ao programa P+L; 

 Reorganizar a estrutura interna do setor produtivo, de modo a facilitar e 

estimular as ações e visibilidade às demais áreas da empresa; 

 Incluir, no programa de produção as diretrizes do programa P+L, de modo a 

facilitar e conscientizar os responsáveis; 
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 Criar rotinas de acompanhamento das ações iniciadas incentivando a 

sugestão de novas etapas; 

 Assumir-se o P+L como intervenção estratégica, elevando-se seu grau de 

importância no planejamento de produção e no resultado da empresa, além 

da percepção da sua importância no contexto da ocupação e transformação 

do espaço geográfico. 

Destacamos ainda a necessidade de continuidade dos estudos, por 

entendermos que a questão do tema estudado não se esgotou, 

considerando-se a representatividade dos micro e pequenos 

empreendimentos em outros setores da indústria no município de São Paulo, 

além do têxtil e da confecção. Entendemos que pesquisas voltadas para 

esses grupos seriam interessantes, que da mesma forma, também oferecem 

um campo de pesquisa desafiador, até para estabelecer comparações.  

Propomos para pesquisas futuras complementares a essa, uma nova variável 

ligada à pressão dos consumidores por produtos “+” mais limpos.  

Adicional e complementarmente a esta pesquisa, sugerimos outro estudo que 

envolveria analisar se a adoção de programas sustentáveis em outras 

regiões apresentam as mesmas características, apoio das entidades, 

modelos de gestão e a atuação do poder público.   

Atentando-se que as micro e pequenas empresas representam um número 

expressivo na participação do PIB, pesquisas voltadas para grupos além do 

setor industrial seriam interessantes. Da mesma forma, o DS em micro e 

pequenas empresas que não indústrias também oferecem um campo de 

pesquisa desafiador, até para se estabelecer comparações. 
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APENDICE A 

 

ROTEIRO DE ORIENTAÇÃO PARA ENTREVISTAS  

 

 
MEDS 

PEDS 

1 

Se a empresa possui algum programa ou ação estratégica ligada à 

sustentabilidade. Como a empresa define sustentabilidade. 

Áreas envolvidas e o que fazem. Mudanças percebidas (fornecedores, 

clientes, colaboradores, sociedade) e como se dá a participação dos 

colaboradores no processo. 

MEDS 

PEDS 

2 

A empresa conhece os programas, plataformas e a legislação 

existentes e disponíveis referentes à sustentabilidade 

(SEBRAE/SIMPI/FIESP/CETESB/I.ETHOS/outros)? 

E como os avalia? 

(conforme proposto na Hipótese 2:44) 

MEDS 

PEDS 

3 

Quais seriam as maiores dificuldades que a empresa encontra? 

(Nesta pergunta procuraremos identificar a proposta da primeira hipótese que se 

refere aos custos para implementação de programas sustentáveis).  
(conforme proposto na Hipótese 1:43) 

MEDS 

PEDS 

4 

A empresa conhece os riscos e regulações voltados à 

sustentabilidade?  

(Nesta pergunta procuraremos identificar a proposta da segunda hipótese que se 

refere ao conhecimento da legislação inerente ao negócio).  
(conforme proposto na Hipótese 2:44) 

MEDS 

PEDS 

5 

 

Como a empresa classifica a divulgação dos programas voltados à 

sustentabilidade? 

A empresa entende, avalia e mede os impactos de suas atividades?  

(Nesta pergunta procuraremos identificar a proposta da segunda hipótese que se 

refere ao conhecimento da legislação através dos programas disponíveis). 
(conforme proposto na Hipótese 2:44) 

MEDS 

PEDS 

6 

Como a empresa avalia a importância da implementação de 

programas voltados à sustentabilidade na empresa. Há maior 

lucratividade entre a empresa e seus fornecedores e clientes? 

(relação lucro/custos/natureza e racionalidade/uso sustentável dos 

recursos naturais; ações de responsabilidade social).  

(conforme proposto na Hipótese 1:43) 

MEDS 

PEDS 

7 

Com relação aos programas, plataformas e legislação vigentes, há 

articulação da empresa com o meio ambiente, os negócios (clientes, 

colaboradores e fornecedores) e a sociedade em geral? 

(Nesta pergunta procuraremos identificar a proposta da Hipótese 1 na articulação 

com os  stakeholders
10 

 e da Hipótese 2 referente  ao conhecimento da legislação 
disponibilizada). 
(conforme proposto nas Hipóteses 1:43, 2:44) 
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APENDICE B 

 

QUADRO DE ANÁLISE DOS INDICADORES LIGADOS AO DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

 

 

ITENS DE 

ANÁLISE 

                 FONTES DE EVIDÊNCIA 

 

Entrevistas 

D
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INDICADORES  

MEDS     

PEDS     

1 

MEDS     

PEDS     

2 

MEDS     

PEDS     

3 

MEDS     

PEDS     

4 

MEDS     

PEDS     

5 

MEDS     

PEDS     

6 

MEDS     

PEDS     

7 

Ambiental 
X             X X X 

Econômico 
 X 

 

                

Social 
X                   
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APENDICE C 

 

CARTA DE SOLICITAÇÃO DOS DADOS DAS EMPRESAS - FIESP 

 

 

 
 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 

 DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 

 
São Paulo, 04 de agosto de 2014. 
 
A  

FIESP – Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 

Departamento da Micro, Pequena e Média Indústria - DEMPI 

A/C Sr. José Roberto Damaceno 
 
Prezado Senhor: 
 

 A gestão sustentável é hoje um dos principais desafios do setor organizacional e em 

particular no segmento industrial devido à alta competitividade no Brasil e num mercado globalizado. 

 Assim, a academia através das diversas áreas do conhecimento, busca identificar e 

contribuir com o desenvolvimento e perspectivas de gestão à luz da sustentabilidade. 

 Sob a orientação do Prof. Dr. Luis Antonio Bittar Venturi, professor livre docente da 

Universidade de São Paulo, venho desenvolvendo uma pesquisa inédita na forma de uma pesquisa 

de tese de doutorado vinculada ao Programa de Pós Graduação em Geografia Física da 

FFLCH/USP, que busca descrever e analisar o desenvolvimento de programas sustentáveis nas 

micro e pequenas indústrias. 

 Desta forma, de acordo com o trabalho desenvolvido pela FIESP/CETESB, o P+L (Produção 

mais Limpa), sobre a aplicação de práticas a processos, produtos e serviços, para aumentar a 

eficiência e reduzir riscos para a saúde humana e o meio ambiente, venho solicitar, para a realização 

com êxito a pesquisa da tese, o acesso à parte do cadastro de micro e pequenas indústrias no 

município de São Paulo. Necessito realizar entrevistas com os empreendedores e ou gestores 

indicados conforme questionário anexo. 

 Cabe ressaltar que para os fins da pesquisa, não será necessário identificar as empresas e 

desde já me comprometo a guardar sigilo sob toda e qualquer informação disponibilizada.  Saliento 

ainda que utilizarei as informações e dados com o objetivo estritamente acadêmico. 
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Estimo retribuir com o envio do sumário executivo da pesquisa, em primeira mão e desde já, 

convido um membro executivo dessa renomada Instituição, com titulação acadêmica compatível, 

para fazer parte da Comissão Julgadora na Banca de Defesa da Tese, conforme previsto no 

Regimento interno de Pós Graduação da USP. 

 Agradeço a inestimável colaboração e apoio da FIESP e coloco-me a disposição para os 

esclarecimentos necessários com os mais elevados votos de estima e consideração. 

        

Atenciosamente, 

        

Prof. Douglas Soares 

Doutorando em Geografia Física 

E-mail: dougsoares@usp.br 
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APENDICE D 

 

CARTA DE SOLICITAÇÃO DOS DADOS DAS EMPRESAS - SIMPI 

 

 

 
 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 

 DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 

 
 
São Paulo, 23 de janeiro de 2014. 

 
Ao  

SIMPI – Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo 

A/C Sr.  Rogério Grof  

Diretor de Relações Institucionais 

 
Prezado Senhor: 
 

 A gestão sustentável é hoje um dos principais desafios do setor organizacional e em 

particular no segmento industrial devido à alta competitividade no Brasil e num mercado globalizado. 

 Assim, a academia através das diversas áreas do conhecimento, busca identificar e 

contribuir com o desenvolvimento e perspectivas de gestão à luz da sustentabilidade. 

 Sob a orientação do Prof. Dr. Luis Antonio Bittar Venturi, professor livre docente da 

Universidade de São Paulo, venho desenvolvendo uma pesquisa inédita na forma de uma pesquisa 

de tese de doutorado vinculada ao Programa de Pós Graduação em Geografia Física da 

FFLCH/USP, que busca descrever e analisar o desenvolvimento de programas sustentáveis nas 

micro e pequenas indústrias. 

 Desta forma, de acordo com o trabalho e pesquisa desenvolvidos pelo SIMPI às Micro e 

Pequenas Indústrias nossa pesquisa visa contribuir na indicação para a aplicação de melhores 

práticas a processos, produtos e serviços, para aumentar a eficiência e reduzir riscos para a saúde 

humana e o meio ambiente, venho solicitar, para a realização com êxito a pesquisa da tese, o 

acesso à parte do cadastro de micro e pequenas indústrias no município de São Paulo. Necessito 

realizar entrevistas com os empreendedores e ou gestores indicados conforme questionário anexo. 

 Cabe ressaltar que para os fins da pesquisa, não será necessário identificar as empresas e 

desde já me comprometo a guardar sigilo sob toda e qualquer informação disponibilizada.  Saliento 

ainda que utilizarei as informações e dados com o objetivo estritamente acadêmico. 

 Estimo retribuir com o envio do sumário executivo da pesquisa, em primeira mão e desde já, 

convido um membro executivo dessa renomada Instituição, com titulação acadêmica compatível, 
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para fazer parte da Comissão Julgadora na Banca de Defesa da Tese, conforme previsto no 

Regimento interno de Pós Graduação da USP. 

 Agradeço a inestimável colaboração e apoio do SIMPI e coloco-me a disposição para os 

esclarecimentos necessários com os mais elevados votos de estima e consideração. 

        

Atenciosamente, 

        

Prof. Douglas Soares 

Doutorando em Geografia Física 

E-mail: dougsoares@usp.br 
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APÊNDICE E 

 

TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS E FONTES DE EVIDÊNCIA: 

 

Entrevistado – MEDSA (Quadro 6:165) 

MEDSA1- Se a empresa possui algum programa ou ação estratégica ligada à 

sustentabilidade. Como a empresa define sustentabilidade. Áreas envolvidas e o 

que fazem. Mudanças percebidas (fornecedores, clientes, colaboradores, 

sociedade) e como se dá a participação dos colaboradores no processo. 

 

“Formalmente ainda não temos um programa sustentável, nós procuramos 

economizar energia, separar o lixo e também economizar água. Para nós aqui na 

empresa, pensamos que a sustentabilidade está mais ligada à natureza’. Procuramos 

informar a todos sobre a importância de economizarmos energia e água, inclusive 

afixamos cartazes no quadro de avisos e nos banheiros’. O pessoal da produção 

separa os materiais que muitas vezes acabam indo para o lixo comum’. Muitos 

fornecedores e clientes nos perguntam se temos ISO, programas de qualidade e se 

atuamos em alguma ação social, mas ainda não conseguimos documentar, temos 

algumas ações com os próprios funcionários nas regiões onde moram”.  

 

MEDSA2- A empresa conhece os programas, plataformas e a legislação existentes 

e disponíveis referentes à sustentabilidade 

(SEBRAE/SIMPI/FIESP/CETESB/I.ETHOS/outros)? 

E como os avalia? 

 

“Sim, sabemos que o SEBRAE e a FIESP têm programas e cursos, mas ainda não 

conseguimos que alguém aqui da empresa participasse dos cursos’. No caso da 

CETESB, quando começamos a nossa empresa já havia um processo em 

andamento e ainda não terminamos de encaminhar toda a documentação’. Quando 

acessamos o site do SEBRAE vemos que há muita informação e como disse ainda 

não conseguimos disponibilizar alguém que cuide só disso”.  
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MEDSA3- Quais seriam as maiores dificuldades que a empresa encontra? 

 

 “Olha, achamos tudo muito burocrático e muitas vezes não acreditamos que vamos 

conseguir, sempre tem mais alguma taxa’”. Às vezes vemos alguma propaganda e 

participamos de alguma feira e pensamos em fazer aqui na empresa, mas os bancos 

cobram muito caro os juros e sempre querem garantias’. Temos de decidir se 

investimos nisso ou compramos uma nova máquina’. 

 

MEDSA4- A empresa conhece os riscos e regulações voltados à sustentabilidade?  

 

“No passado, não se fala disso e fazíamos por conta própria, agora depois que as 

grandes empresas começaram a divulgar na mídia todos estão correndo atrás disso’. 

Mas será que todos fazem exatamente o que tem de ser feito? Aqui na empresa 

sabemos que podemos ser multados por algumas ações, mas se o caminhão do lixo 

não passa para recolher nós devemos ser penalizados? Achamos que somos 

responsáveis, mas o governo muitas vezes cobra, mas não dá o exemplo.” 

 

MEDSA5- Como a empresa classifica a divulgação dos programas voltados à 

sustentabilidade? 

A empresa entende, avalia e mede os impactos de suas atividades? 

 

“A divulgação é grande, mas o apoio para fazer é pequeno’. Como disse achamos 

importante e até ajuda a vender o que não adianta é fazer de um jeito e falar para o 

cliente que fazemos de outro’. Achamos que precisamos de mais apoio inclusive de 

treinamento’. Muitas vezes deixamos de vender para grandes empresas porque não 

temos o certificado disso ou daquilo”.  

 

MEDSA6- Como a empresa avalia a importância da implementação de programas 

voltados à sustentabilidade na empresa. Há maior lucratividade entre a empresa e 

seus fornecedores e clientes? (relação lucro/natureza e racionalidade/uso 

sustentável dos recursos naturais; ações de responsabilidade social).  

 

“Não sou pessimista, mas quando o governo aplica multas, o empresário tem de 

fazer e correr atrás’. Acho que o próprio governo deveria facilitar as coisas e dar o 

exemplo, mas como a concorrência nos “aperta” acabamos fazendo de uma forma 
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ou de outra’. No caso também somo prejudicados quando a natureza é degradada, 

precisamos fazer boas ações em casa e na empresa”.  

 

 

MEDSA7- Com relação aos programas, plataformas e legislação vigentes, há 

articulação da empresa com o meio ambiente, os negócios (clientes, colaboradores 

e fornecedores) e a sociedade em geral? 

  

“O que observamos é que estamos evoluindo, porque as empresas é que fazem a 

mudança’. Se dependermos do poder público, as coisas não andam porque eles têm 

um perfil só de fiscalização e cobrança e não de orientação’. Se os clientes e 

fornecedores cobram de nós que somos pequenos, temos de nos unir para implantar 

as mudanças e resolver o problema’. Mas o governo precisa ser mais sério”. 

  

O quadro a seguir apresenta os dados obtidos através das fontes de evidência. 

 

Quadro 11: Análise dos Indicadores ligados ao DS – MEDSA. 

 

ITENS DE 
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INDICADORES  
MEDS          

1 

MEDS     

2 

MEDS         

3 

MEDS          

4 

MEDS         

5 

MEDS          

6 

MEDS          

7 

Ambiental 
     X        

  

X 

Econômico 
X X X  X  X  X  X   X 

 

X  

Social 
X         X        X  

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Entrevistado – MEDSB (Quadro 6:165) 

MEDSB1- Se a empresa possui algum programa ou ação estratégica ligada à 

sustentabilidade. Como a empresa define sustentabilidade. Áreas envolvidas e o 

que fazem. Mudanças percebidas (fornecedores, clientes, colaboradores, 

sociedade) e como se dá a participação dos colaboradores no processo. 

 

“Ainda não, mas gostaríamos de ter. Procuramos economizar em luz, água e vender 

os retalhos de tecido para não jogar no lixo. Acho que sustentabilidade mais parece é 

economia de tudo. Pedimos a todos os funcionários para economizar o que puderem. 

Mas não controlamos muito, somos poucos. Alguns fornecedores nos perguntam se 

temos algum programa de qualidade, os clientes não. Alguns funcionários já se 

reuniram para tentar melhorar as condições do local de trabalho, como por exemplo, 

a limpeza”.  

 

 

MEDSB2- A empresa conhece os programas, plataformas e a legislação existentes 

e disponíveis referentes à sustentabilidade 

(SEBRAE/SIMPI/FIESP/CETESB/I.ETHOS/outros)? 

E como os avalia? 

 

“Sabemos que existe porque o sindicato (SIMPI) nos avisa. Eu já participei de um 

evento na FIESP, mas na consegui tocar. Estamos tentando regularizar a nossa 

documentação na CETESB. Posso dizer que é muito caro e complicado”.  

 

 

MEDSB3- Quais seriam as maiores dificuldades que a empresa encontra? 

 

 “Primeiro é muito complicado. São muitas exigências e depois e muito caro. Mas 

ficamos preocupados com a legislação. Muitas vezes queremos fazer, mas sempre 

temos de salvar o caixa. Os bancos cobram muito caro para emprestar”. 
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MEDSB4- A empresa conhece os riscos e regulações voltados à sustentabilidade?  

 

“Nos últimos anos percebemos que se fala mais nisso. O nosso sindicato (SIMPI) 

sempre manda informações. Os nossos maiores fornecedores nos alertam algumas 

vezes. Nossa contabilidade é externa e sempre que temos alguma fiscalização eles 

nos orientam. Na nossa cidade ainda não temos um tipo de coleta para materiais da 

produção se quisermos temos de pagar, tudo acaba indo para o lixo comum. Se 

fazemos algo é por nossa conta e risco”. 

 

 

MEDSB5- Como a empresa classifica a divulgação dos programas voltados à 

sustentabilidade? 

A empresa entende, avalia e mede os impactos de suas atividades? 

 

“Muito boa, mas na prática não alcançamos. Sabemos que boa parte da poluição dos 

rios é de nossa responsabilidade (se referindo ao rio Tietê e Pinheiros) veja como 

estão poluídos. Na verdade nossas vendas não são prejudicadas por isso e se 

tivermos de aumentar o preço para fazer alguma implantação sustentável vamos 

perder clientes”.  

 

MEDSB6- Como a empresa avalia a importância da implementação de programas 

voltados à sustentabilidade na empresa. Há maior lucratividade entre a empresa e 

seus fornecedores e clientes? (relação lucro/natureza e racionalidade/uso 

sustentável dos recursos naturais; ações de responsabilidade social).  

 

“Sabemos que é muito importante, mas como disse anteriormente é muito caro. Só 

pagamos impostos e taxas e cada hora é uma denúncia de corrupção. O SIMPI e o 

SEBRAE divulgam e tentam nos capacitar, mas na verdade pensamos primeiro nos 

custos. É triste ver o que acontece com a cidade em termos de natureza e poluição.”  

 

MEDSB7- Com relação aos programas, plataformas e legislação vigentes, há 

articulação da empresa com o meio ambiente, os negócios (clientes, colaboradores 

e fornecedores) e a sociedade em geral? 
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“Vou ser bem direto. Se quisermos mudar e fazer algo temos de pagar e nos 

fortalecer com empresas. Há muita corrupção e falta de apoio do governo. Lembra-

se do caso da despoluição do rio Tietê nos anos 90? Fizeram muita propaganda no 

começo e depois parararam... motivo? Corrupção. Novamente vou dizer que por 

mais que tudo esteja no sistema (se referindo aos sites) da CETESB, o problema é 

maior do que simplesmente cobrar taxas e aplicar multas. Não temos ainda 

condições financeiras de ter uma pessoa aqui que cuide disso, mas gostaríamos”. 

  

O quadro a seguir apresenta os dados obtidos através das fontes de evidência. 

 
Quadro 12: Análise dos Indicadores ligados ao DS – MEDSB. 
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MEDS     
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MEDS         

3 

MEDS          
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MEDS         

5 

MEDS          

6 

MEDS          

7 

Ambiental 
X 

   

X X X 

  

X 

Econômico 
X X X X X X X X 

 

X 

Social 
X 

          

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Entrevistado – MEDSC (Quadro 6:165) 

MEDSC1- Se a empresa possui algum programa ou ação estratégica ligada à 

sustentabilidade. Como a empresa define sustentabilidade. Áreas envolvidas e o 

que fazem. Mudanças percebidas (fornecedores, clientes, colaboradores, 

sociedade) e como se dá a participação dos colaboradores no processo. 

 

“Não. Sustentabilidade é dar as condições para se produzir, vender e não poluir o 

meio ambiente. Procuramos aqui na empresa economizar luz e água e não misturar 

o lixo. O pessoal da produção separa o lixo e tenta reutilizar a água para lavar o 

chão. Tentamos vender as sobras da produção (retalhos de alças de poliéster e 

tecido), mas nem sempre tudo é separado. Alguns fornecedores e clientes já nos 

perguntaram se temos ISO. Fomos pesquisar e ficamos assustados com tantas 

coisas que teríamos de fazer... mas acho que não vamos escapar. Alguns 

funcionários são bem preocupados com o meio ambiente e um deles já esteve no 

SEBRAE e na FIESP, mas ainda não conversamos sobre isso”. 

 

MEDSC2- A empresa conhece os programas, plataformas e a legislação existentes 

e disponíveis referentes à sustentabilidade 

(SEBRAE/SIMPI/FIESP/CETESB/I.ETHOS/outros)? 

E como os avalia? 

 

“Sim, conhecemos. Mas como informei ainda não conversamos sobre esse tema. A 

nossa empresa é bem antiga (20 anos aproximadamente) e temos ainda muitas 

coisas que precisamos regularizar e pagar, como na CETESB, por exemplo. Tanto o 

SIMPI como o SEBRAE nos enviam avisos por e-mail sobre cursos. Já pesquisei e vi 

que há muito material disponível, o problema e termos alguém que se dedique eu, 

por exemplo, tenho de me dividir nas tarefas da produção e administrativa. Mas 

pensamos no futuro em colocar alguém que cuide disso”.  

 

MEDSC3- Quais seriam as maiores dificuldades que a empresa encontra? 

 

 “Custos altos e burocracia. Achamos que se cobra muito e o retorno é bem pequeno. 

Ficamos divididos em investir em tecnologia ou mantermos nossa produção e 

funcionários”.  

 

 



 

 

 

220 

MEDSC4- A empresa conhece os riscos e regulações voltados à sustentabilidade?  

 

“Sim, nosso contador nos informou. As leis são bem abrangentes, mas como disse 

anteriormente não sei se conseguimos atender tantas exigências. Conheço alguns 

casos em empresas do mesmo ramo que tentaram e a fiscalização não ajudou em 

nada. Há bastante informação de como fazer no SEBRAE, mas o problema aqui na 

nossa empresa está em disponibilizar alguém... Eu mesmo não consigo. Mas 

acredito que em breve teremos de pensar de como iremos fazer.” 

 

MEDSC5- Como a empresa classifica a divulgação dos programas voltados à 

sustentabilidade? 

A empresa entende, avalia e mede os impactos de suas atividades? 

 

“Muito boa e abrangente. Há inclusive cursos. Já perdemos vendas por não termos 

ainda um programa de qualidade. Por isso é que disse que teremos de reavaliar 

como faremos, mas ainda infelizmente não conseguimos”. 

  

MEDSC6- Como a empresa avalia a importância da implementação de programas 

voltados à sustentabilidade na empresa. Há maior lucratividade entre a empresa e 

seus fornecedores e clientes? (relação lucro/natureza e racionalidade/uso 

sustentável dos recursos naturais; ações de responsabilidade social).  

 

“Tenho a impressão de que muitos não irão pedir”... A preocupação geral posso dizer 

pela nossa atividade está no custo... a concorrência é muito grande e desleal (se 

referindo aos produtos chineses). Se o governo quiser penalizar terá de nos proteger 

e não liberar a entrada de produtos de forma errada. Será que cobram tudo na hora 

da entrada no porto? Seria bom se pudéssemos confiar que as taxas e impostos 

pagos serão devolvidos.  

 

MEDSC7- Com relação aos programas, plataformas e legislação vigentes, há 

articulação da empresa com o meio ambiente, os negócios (clientes, colaboradores 

e fornecedores) e a sociedade em geral? 

  

“Existem coisas que só funcionam no papel. Não adianta só pedir que se faça no 

papel... Por exemplo, nós separamos o lixo da produção e do restante da empresa, o 
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que ocorre é que quando passa a coleta, tudo é misturado de novo... adiantou pagar 

as taxas? Aí vem o cliente nos perguntar se temos programas de qualidade? Mas 

como sempre, entendo que vamos fazer não pelo governo, mas pelos clientes, 

fornecedores e as pessoas, porque também somo afetados como cidadãos”. 

  

O quadro a seguir apresenta os dados obtidos através das fontes de evidência. 

 

Quadro 13: Análise dos Indicadores ligados ao DS – MEDSC. 
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5 
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Ambiental 
X X 
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Econômico 

X X X X X X X 

  

X 

Social 
 

     

X 

    
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Entrevistado – MEDSD (Quadro 6:165) 

MEDSD1- Se a empresa possui algum programa ou ação estratégica ligada à 

sustentabilidade. Como a empresa define sustentabilidade. Áreas envolvidas e o 

que fazem. Mudanças percebidas (fornecedores, clientes, colaboradores, 

sociedade) e como se dá a participação dos colaboradores no processo. 

 

“Infelizmente ainda não foi possível”. Afazemos apenas o trivial, água, luz e 

separamos o lixo. Para nisso aqui na empresa sustentabilidade envolve muito mais 

do que a simples economia, achamos que nem sempre fazemos a coisa certa, mas 

procuramos adequar a nossa realidade e custos. Por exemplo, cuidamos 

voluntariamente de uma praça aqui próximo da empresa, onde cuidamos do jardim, 

e pintamos os bancos, todos aqui participam, mas, não formalizamos nada. 

Pensamos que se beneficiamos o local, muitos ganham. Alguns fornecedores e 

clientes perguntam sobre algum programa de qualidade ou ISO, mas ainda está um 

pouco aquém das nossas possibilidades.  

 

MEDSD2- A empresa conhece os programas, plataformas e a legislação existentes 

e disponíveis referentes à sustentabilidade 

(SEBRAE/SIMPI/FIESP/CETESB/I.ETHOS/outros)? 

E como os avalia? 

 

“Temos sim o conhecimento divulgado pelo SEBRAE e SIMPI, já fomos informados 

sobre a regularização junto a CETESB e contratamos uma empresa para darmos 

andamento à regularização. Ocorre que os valores cobrados pela assessoria são 

altos. Além das taxas que já nos informaram que há um custo. Tentei fazer o 

processo, mas achamos melhor contratar uma empresa. A nossa contabilidade não 

faz esse tipo de serviço e nos indicou uma. Acreditamos que regularizaremos até 

2016”.  

 

MEDSD3- Quais seriam as maiores dificuldades que a empresa encontra? 

 

 “Primeiro o custo e depois a documentação exigida”. È muita coisa... e nem sempre 

reflete a prática. Os rios e ruas continuam poluídos. Será que todas as grandes 

empresas também estão regularizadas? E as outras empresas de outros ramos que 

poluem mais? 
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MEDSD4- A empresa conhece os riscos e regulações voltados à sustentabilidade?  

 

“Como havia dito, a empresa que faz a nossa contabilidade nos alertou e nos indicou 

uma empresa. Mas entendo que não é só regularizar, temos de dar continuidade... 

Para isso pretendemos deixar alguém aqui da empresa responsável por isso. Não dá 

para gastar tanto e depois ter de gastar de novo e ainda levar multa.” 

 

MEDSD5- Como a empresa classifica a divulgação dos programas voltados à 

sustentabilidade? 

A empresa entende, avalia e mede os impactos de suas atividades? 

 

“Há bastante material no SEBRAE e também alguns cursos. Se economizamos 

energia e água penso que poderíamos investir em outras ações, mas o dia a dia e a 

concorrência acabam desviando o nosso foco, infelizmente é a realidade. Acredito 

que se melhorarmos e informarmos aos nossos clientes e fornecedores teremos um 

ganho no longo prazo e poderemos continuar e ampliar projetos como o da praça 

que cuidamos”. 

  

MEDSD6- Como a empresa avalia a importância da implementação de programas 

voltados à sustentabilidade na empresa. Há maior lucratividade entre a empresa e 

seus fornecedores e clientes? (relação lucro/natureza e racionalidade/uso 

sustentável dos recursos naturais; ações de responsabilidade social).  

 

“Conforme disse na pergunta anterior, acho que essas ações são de longo prazo, 

não temos dinheiro para fazer marketing. Se o concorrente reduz o preço, temos de 

correr senão perdemos a venda. Então, quanto mais caro e difícil de implantar algo 

nessa área, menos investiremos. Isso sem falar nos produtos importados...”.  

 

MEDSD7- Com relação aos programas, plataformas e legislação vigentes, há 

articulação da empresa com o meio ambiente, os negócios (clientes, colaboradores 

e fornecedores) e a sociedade em geral? 

  

“Não percebemos isso porque não temos um programa oficial. O que percebemos é 

que cada vez mais se exige e teremos de fazer por conta dos nossos clientes e 

fornecedores. Vamos fazer sim, mas com o tempo. Não confiamos no trabalho da 
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prefeitura e a CETESB é do governo do estado, então já há conflito. Conheço 

algumas empresas parecidas com a nossa que tinham um programa chamado P+L e 

fechou porque não conseguiu arcar com os custos de manutenção. Se quisermos 

continuar no mercado vamos ter de arcar com mais esse custo e exigir mais 

transparência dos governos”. 

  

O quadro a seguir apresenta os dados obtidos através das fontes de evidência. 

 

Quadro 14: Análise dos Indicadores ligados ao DS – MEDSD. 

 

ITENS DE 

ANÁLISE 

                 FONTES DE EVIDÊNCIA 

 

Entrevistas 

D
o

c
u

m
e

n
ta

ç
ã

o
 

A
rq

u
iv

o
s

 

O
b

s
e

rv
a

ç
ã

o
 D

ir
e

ta
 

INDICADORES  
MEDS          

1 

MEDS     

2 

MEDS         

3 

MEDS          

4 

MEDS         

5 

MEDS          

6 

MEDS          

7 

Ambiental 
X 

 

X X X X X X 

 

X 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

225 

Entrevistado - PEDSA (Quadro 6:165) 

 PEDSA1- Se a empresa possui algum programa ou ação estratégica ligada à 

sustentabilidade. Como a empresa define sustentabilidade. Áreas envolvidas e o 

que fazem. Mudanças percebidas (fornecedores, clientes, colaboradores, 

sociedade) e como se dá a participação dos colaboradores no processo. 

“Sim, a nossa empresa possui um programa formal sobre as questões que envolvem 

a sustentabilidade. Participamos do programa denominado Produção mais Limpa – 

P+L, desenvolvido pela CETESB/FIESP’. Para nós a sustentabilidade está ligada 

não só às questões econômicas da empresa, como por exemplo, economia de 

energia e água, mas também como podemos minimizar e administração os resíduos 

produzidos por nossas operações’. Procuramos envolver todas as áreas da empresa, 

mas a de produção acaba por ser a maior responsável – ficamos mais atentos nas 

operações fabris’. No caso dos clientes e fornecedores, muitos já exigem a 

certificação que temos ISO 14001’. Para que possamos manter a certificação, 

focamos no treinamento e desenvolvimento do pessoal tanto administrativo como na 

produção.”  

 

PEDSA2- A empresa conhece os programas, plataformas e a legislação existentes e 

disponíveis referentes à sustentabilidade 

(SEBRAE/FIESP/CETESB/I.ETHOS/outros)? 

E como os avalia? 

 

“Como foi dito anteriormente, participamos do programa Produção mais Limpa – P+L 

(CETESB/FIESP), que resumindo é aplicação de práticas a processos, produtos e 

serviços, para aumentar e melhorar a eficiência e principalmente reduzir os riscos 

para a saúde humana e também no meio ambiente’. Também divulgamos dentro do 

possível entre os nossos funcionários, clientes e fornecedores o material 

disponibilizado pelo SEBRAE e FIESP sobre sustentabilidade’. Podemos dizer que o 

material desenvolvido pela FIESP/ CETESB/SEBRAE são muito bons”. 

 

PEDSA3- Quais seriam as maiores dificuldades que a empresa encontra? 

 

 “No caso dos órgãos públicos encontramos muitas dificuldades burocráticas e em 

alguns casos a falta de atenção e disponibilidade dos responsáveis pelas 

informações’. Se não fosse o apoio das entidades (o entrevistado cita a FIESP e o 

SEBRAE) para elaborar e disponibilizar materiais de apoio seria bem pior’. Temos 
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também dificuldades de financiamento por parte dos bancos privados e estatais, que 

têm exigências de garantias muito semelhantes”. 

 

PEDSA4- A empresa conhece os riscos e regulações voltados à sustentabilidade?  

 

“Além de conhecermos, sabemos dos riscos para a empresa e como podemos 

prejudicar a região em que atuamos’. A legislação é ampla e confusa e como disse 

anteriormente os envolvidos nem sempre conhecem o suficiente, ou por falta de 

interesse ou por realmente não saber’. Só para você saber, os prazos de renovação 

da Licença ambiental de operação (aqui o entrevistado se refere à chamada LO – 

Licença de Operação concedida pela CETESB) podem variar em função do 

desempenho da empresa”.  

 

PEDSA5- Como a empresa classifica a divulgação dos programas voltados à 

sustentabilidade? 

A empresa entende, avalia e mede os impactos de suas atividades? 

 

“Podemos dizer que poderia ser melhor’. Acredito que ainda há muito a se fazer – 

não só quanto à divulgação, mas, principalmente no desenvolvimento e treinamento 

do pessoal responsável, porque uma coisa é exigir através da lei e outra é o de criar 

os mecanismos para a operacionalização’. Aqui na nossa empresa já conseguimos 

reduzir em 30% os resíduos de nossa atividade’. Regularmente avaliamos onde 

podemos melhorar e alterar os nossos processos”.  

 

PEDSA6- Como a empresa avalia a importância da implementação de programas 

voltados à sustentabilidade na empresa. Há maior lucratividade entre a empresa e 

seus fornecedores e clientes? (relação lucro/natureza e racionalidade/uso 

sustentável dos recursos naturais; ações de responsabilidade social).  

 

“Quando iniciamos o programa P+L, há três anos não imaginávamos que teríamos 

resultados significativos, mas para nossa boa surpresa aumentamos o nosso lucro 

em pelo menos 5% apesar dos gastos com equipamentos e materiais para transporte 

adequado dos resíduos’. Outro ponto interessante são os nossos funcionários 

perceberem que estamos fazendo a coisa certa com relação à natureza quando 

dizem, por exemplo, que sabem o quanto é prejudicial poluir um rio’. Agora 

pretendemos programar ações sociais não só com nossos funcionários, mas também 

com a comunidade”.  
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PEDSA7- Com relação aos programas, plataformas e legislação vigentes, há 

articulação da empresa com o meio ambiente, os negócios (clientes, colaboradores 

e fornecedores) e a sociedade em geral? 

  

“Já houve melhora, mas ainda acredito que o grande problema está na 

conscientização’. Se o poder público atuar apenas de forma punitiva, demoraremos 

mais para conseguir resultados’. Em alguns encontros que realizamos com 

empresários do nosso setor discutimos que as escolas deveriam ter programas 

voltados às questões sustentáveis isso no meu entendimento melhoraria todo o 

processo”. 

 

 

O quadro a seguir apresenta os dados obtidos através das fontes de evidência. 

 

Quadro 15: Análise dos Indicadores ligados ao DS – PEDSA. 
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PEDS     
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PEDS     

6 

     

PEDS     

7 

Ambiental 
 X  X  X  X  X  X  X X   X  X 

Econômico 
 X  X  X  X  X  X  X X   X  X 

Social 
  X    X    X  X  X   X  X 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Entrevistado - PEDSB (Quadro 6:165) 

PEDSB1- Se a empresa possui algum programa ou ação estratégica ligada à 

sustentabilidade. Como a empresa define sustentabilidade. Áreas envolvidas e o 

que fazem. Mudanças percebidas (fornecedores, clientes, colaboradores, 

sociedade) e como se dá a participação dos colaboradores no processo. 

 

“Não, mas sabemos que é importante e que há custos. Para mim e mais alguns 

colegas aqui na empresa sustentabilidade é não prejudicar o meio ambiente, para 

outros aqui na empresa acho que não fazem ideia do quanto é importante e de certa 

forma fazemos alguma coisa o dia a dia. Alguns fornecedores nos questionam se 

temos alguma certificação, mas só isso. Não temos ainda ninguém que fique 

responsável por esse assunto”. 

 

PEDSB2- A empresa conhece os programas, plataformas e a legislação existentes 

e disponíveis referentes à sustentabilidade 

(SEBRAE/FIESP/CETESB/I.ETHOS/outros)? 

E como os avalia? 

 

“Fomos informados por nosso contador algumas vezes, mas quando pensamos em 

começar surgem novas questões e deixamos para outro momento”. Na verdade 

ficamos preocupados com a fiscalização, mas somos pequenos acho que ainda não 

representamos risco. Ainda não tive a oportunidade de acessar o site indicado pelo 

contador (CETESB).  

 

PEDSB3- Quais seriam as maiores dificuldades que a empresa encontra? 

 

 “Como ainda não conversamos com o contador, não posso dizer. Mas posso dizer 

que pagamos muitos impostos e taxas e do jeito que a concorrência está vai ser 

difícil conseguirmos no curto prazo. Mas gostaríamos de regularizar a nossa empresa 

e poder vender para empresas maiores”. 

 

PEDSB4- A empresa conhece os riscos e regulações voltados à sustentabilidade?  

 

“Sim, o nosso contador nos avisou que corremos o risco da fiscalização”. Mas temos 

de decidir se regularizamos ou cortamos despesas. Está difícil de concorrer com os 

produtos importados e com as empresas sem registro. O governo não poderia usar 
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as taxas para proteger o nosso mercado? E também reduzir o valor da energia? Para 

onde vai esse dinheiro se os rios e o lixo continuam sem destino correto e controle? 

  

PEDSB5- Como a empresa classifica a divulgação dos programas voltados à 

sustentabilidade? 

A empresa entende, avalia e mede os impactos de suas atividades? 

 

“Recebemos e-mails do SEBRAE e do SIMPI sobre o tema. Mas como eu disse não 

temos quem possa cuidar disso por enquanto. Sei que há muito que ser feito e que 

temos responsabilidade como empresa e como consumidor. Aqui fazemos economia 

de energia e água mais por causa do custo para ser bem sincero. Mas acredito que 

isso acaba ajudando também”. 

 

PEDSB6- Como a empresa avalia a importância da implementação de programas 

voltados à sustentabilidade na empresa. Há maior lucratividade entre a empresa e 

seus fornecedores e clientes? (relação lucro/natureza e racionalidade/uso 

sustentável dos recursos naturais; ações de responsabilidade social).  

 

“Não posso avaliar porque não temos. Mas acho que é importante e deve ajudar a 

fazer novos negócios principalmente com empresas médias e grandes. A única coisa 

que fazemos é separar o lixo para vender, não temos ações junto à comunidade”.  

 

PEDSB7- Com relação aos programas, plataformas e legislação vigentes, há 

articulação da empresa com o meio ambiente, os negócios (clientes, colaboradores 

e fornecedores) e a sociedade em geral? 

  

“Não acessamos os programas ainda e quanto à legislação o escritório de 

contabilidade é que cuida e já nos informou sobre as leis ambientais para o nosso 

negócio. Na nossa região (leste) temos muitas empresas que funcionam em casas e 

não galpões. Acho que uma hora não poderemos mais atender alguns clientes 

devido às leis, mas por enquanto estamos conseguindo atender”. 

 

 

O quadro a seguir apresenta os dados obtidos através das fontes de evidência. 
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Quadro 16: Análise dos Indicadores ligados ao DS – PEDSB. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Entrevistado - PEDSC (Quadro 6:165) 

PEDSC1- Se a empresa possui algum programa ou ação estratégica ligada à 

sustentabilidade. Como a empresa define sustentabilidade. Áreas envolvidas e o 

que fazem. Mudanças percebidas (fornecedores, clientes, colaboradores, 

sociedade) e como se dá a participação dos colaboradores no processo. 

 

“Ainda não, estamos tentando implementar o processo P+L desde 2013. O que 

temos hoje é basicamente o controle de gastos de energia e água que usamos muito.  

Para mim sustentabilidade e não degradar o meio ambiente. O maior controle está 

na produção e lavagem dos tecidos. Fomos incentivados por um fornecedor que nos 

enviou um técnico para mapear a nossa produção, o que nos ajudou muito. 

Destacamos duas pessoas aqui da empresa: uma da produção que faz a seleção do 

material (qualidade) e uma do administrativo para acompanhar os custos, assim que 

terminarmos o processo deixaremos apenas uma.  

 

PEDSC2- A empresa conhece os programas, plataformas e a legislação existentes 

e disponíveis referentes à sustentabilidade 

(SEBRAE/FIESP/CETESB/I.ETHOS/outros)? 

E como os avalia? 

 

“O escritório que faz a nossa contabilidade já havia nos informado e eu acessei o 

material do SEBRAE e da CETESB, confesso que me “assustei” com as exigências e 

dificuldades da legislação é muito confusa no meu entendimento. Vejo com bons 

olhos o trabalho do SEBRAE, mas ainda acho que o governo principalmente a 

prefeitura é muito ausente, só pensa em aumentar as taxas e impostos, mas vamos 

dar continuidade no processo porque achamos importante”. 

 

PEDSC3- Quais seriam as maiores dificuldades que a empresa encontra? 

 

 “Primeiro os custos, sabemos que quando entra o governo nada é de graça e não 

dão muito apoio e muitas vezes a fiscalização só pensa em punir e deixar alguma 

coisa para o próximo e assim por diante... As leis também são confusas. No nosso 

caso as máquinas ainda são antigas, começamos em 2014 a trocar, mas uma de 

cada vez. Não conseguimos trocar a máquina na produção e o computador ao 

mesmo tempo e ambos estão interligados via sistema de operação e controle. Outro 
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problema é que o escritório de contabilidade não atua nesses casos ambientais, eles 

apenas indicam outra empresa o que fica mais caro”. 

 

PEDSC4- A empresa conhece os riscos e regulações voltados à sustentabilidade?  

 

“Sabemos que mesmo sendo pequenos contribuímos com a poluição dos rios, 

lavamos tecidos... mas novamente não vemos os resultados dos impostos que 

pagamos, acho que deixar tudo para as empresas é muito complicado. Por exemplo, 

o fornecedor que está nos auxiliando possui o seu próprio sistema de tratamento de 

água e utiliza energia solar. Não que não seja possível fazer, mas temos de pensar 

primeiro em manter o básico (folha de pagamento, despesas, pagamento de 

fornecedores, troca de equipamentos). Quanto aos riscos, sabemos que uma hora 

não vamos escapar, por isso já iniciamos o processo”. 

  

PEDSC5- Como a empresa classifica a divulgação dos programas voltados à 

sustentabilidade? 

A empresa entende, avalia e mede os impactos de suas atividades? 

 

“Pelo que já consultamos posso dizer que são bons, principalmente o do SEBRAE 

que está numa linguagem mais voltada para os pequenos como nós. Acredito que 

quando conseguirmos finalizar o processo do P+L, conseguiremos mais clientes e 

alguns fornecedores, mas acredito também que aqui na empresa ficará melhor o 

sentimento de todos que estamos fazendo tudo certo e não prejudicando a natureza”.  

 

PEDSC6- Como a empresa avalia a importância da implementação de programas 

voltados à sustentabilidade na empresa. Há maior lucratividade entre a empresa e 

seus fornecedores e clientes? (relação lucro/natureza e racionalidade/uso 

sustentável dos recursos naturais; ações de responsabilidade social).  

 

“Conforme disse na pergunta anterior vejo que será melhor não só por estarmos 

dentro da lei, mas principalmente pelo sentimento de estar fazendo a coisa certa. No 

caso da responsabilidade social acho que será uma consequência do P+L. Assim 

que o P+L estiver ok, podemos pensar em algo para a comunidade e os próprios 

funcionários”.  
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PEDSC7- Com relação aos programas, plataformas e legislação vigentes, há 

articulação da empresa com o meio ambiente, os negócios (clientes, colaboradores 

e fornecedores) e a sociedade em geral? 

  

“Penso que sozinhos não fazemos muito, apesar do apoio do SEBRAE e de alguns 

fornecedores como no nosso caso. No caso das leis a CETESB é estadual e 

sabemos que há “brigas” políticas com a prefeitura. No caso das empresas temos a 

briga pela concorrência inclusive dos importados que é muito grande no nosso ramo. 

Então, acho que demoramos em fazer porque não confiamos no governo. Acredito 

que a sociedade está mais atenta e exigindo mais, mas na população de menor 

renda o valor do produto é o que ainda prevalece. Acho que ainda vai demorar muito 

para que tudo “funcione” melhor”.  

 

O quadro a seguir apresenta os dados obtidos através das fontes de evidência. 

 

Quadro 17: Análise dos Indicadores ligados ao DS – PEDSC. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Entrevistado - PEDSD (Quadro 6:165) 

PEDSD1- Se a empresa possui algum programa ou ação estratégica ligada à 

sustentabilidade. Como a empresa define sustentabilidade. Áreas envolvidas e o 

que fazem. Mudanças percebidas (fornecedores, clientes, colaboradores, 

sociedade) e como se dá a participação dos colaboradores no processo. 

 

“Não, ainda não temos, pensamos em desenvolver. Entendo que sustentabilidade vai 

além da nossa empresa e que todos devem se preocupar. Separamos o lixo e 

vendemos o que pode ser reaproveitado como retalhos de tecidos e caixas de 

papelão. Também economizamos luz, trocamos todas as lâmpadas antigas por 

lâmpadas mais econômicas e instalamos sensores nos banheiros e no refeitório. 

Cada semana um funcionário fica responsável pela separação do material a ser 

vendido ou reciclado”.  

 

PEDSD2- A empresa conhece os programas, plataformas e a legislação existentes 

e disponíveis referentes à sustentabilidade 

SEBRAE/FIESP/CETESB/I.ETHOS/outros)? 

E como os avalia? 

 

“Não, mas já fomos informados pela contabilidade que podemos ser multados caso 

não estivermos com a documentação em ordem. Confesso que não tive tempo para 

verificar, mas sei que existem. Uma vez recebemos um e-mail do SEBRAE 

oferecendo um curso, mas não participamos”. 

 

PEDSD3- Quais seriam as maiores dificuldades que a empresa encontra? 

 

 “Hoje em dia são os produtos importados e os impostos. Cada funcionário custa em 

média o dobro do que recebe por mês e precisamos ainda de pagar uma assistência 

médica particular porque o INSS não tem como atender... Fizemos isso para que os 

funcionários trabalhem mais tranquilos e ainda descontamos 30% na folha de 

pagamento”. 
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PEDSD4- A empresa conhece os riscos e regulações voltados à sustentabilidade?  

 

“Sei que corremos um grande risco de ser multado. Mas até hoje não recebemos 

nenhuma fiscalização desse tipo, mas já recebemos fiscal para verificar a 

contabilidade e os impostos (ICMS – Imposto de circulação de mercadorias). Às 

vezes conversamos com os funcionários e eles falam sobre a natureza, os rios 

poluídos, as praças sujas, a poluição... Percebo que estão preocupados”. 

  

PEDSD5- Como a empresa classifica a divulgação dos programas voltados à 

sustentabilidade? 

A empresa entende, avalia e mede os impactos de suas atividades? 

 

“Como eu disse, o SEBRAE já nos informou, mas não fomos atrás... Quando 

iniciamos o processo de economia de água e luz aqui na empresa foi por nós 

mesmos e porque fazemos isso em casa, o mesmo ocorreu com o lixo. Só para você 

analisar: separamos o lixo e a coleta da prefeitura mistura tudo... Então acho que o 

governo também precisa ser educado.”  

 

PEDSD6- Como a empresa avalia a importância da implementação de programas 

voltados à sustentabilidade na empresa. Há maior lucratividade entre a empresa e 

seus fornecedores e clientes? (relação lucro/natureza e racionalidade/uso 

sustentável dos recursos naturais; ações de responsabilidade social).  

 

“Já nos perguntaram (clientes e fornecedores) se temos algum processo ou ação de 

qualidade por aqui. Acho que com o tempo teremos problemas para vender e 

comprar. Você é o primeiro a nos procurar para saber como estão as coisas e não 

para nos multar. Acho que o ideal seria uma cooperativa entre os pequenos para 

cobrar do governo e também implantar programas de qualidade. Para mim, 

responsabilidade social é deixar de prejudicar o ambiente para que os outros possam 

usar”.  

 

PEDSD7- Com relação aos programas, plataformas e legislação vigentes, há 

articulação da empresa com o meio ambiente, os negócios (clientes, colaboradores 

e fornecedores) e a sociedade em geral? 
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“Não posso avaliar, mas confio no trabalho do SEBRAE. Acho que eles podem 

melhorar ainda mais, mas o problema está nos custos, governo e na concorrência 

desleal. Acredito que se melhorar para nós aqui na empresa, podemos ajudar os 

demais”.  

 

O quadro a seguir apresenta os dados obtidos através das fontes de evidência. 

 

Quadro 18: Análise dos Indicadores ligados ao DS – PEDSD. 

 

ITENS DE 

ANÁLISE 

                 FONTES DE EVIDÊNCIA 
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INDICADORES  

     

PEDS     

1 

     

PEDS     

2 

     

PEDS     

3 

     

PEDS     

4 

     

PEDS     

5 

     

PEDS     

6 

     

PEDS     

7 

Ambiental 
X 

  

X X X X X 

 

X 

Econômico 
X X X X X X X X 

 

X 

Social 
 

 

X 

  

X 

   

X 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo A: Constituição da República Federativa do Brasil 

 
Texto promulgado em 05 de outubro de 1988 

  

  

Título VIII     

Da Ordem Social 
Capítulo VI     

Do Meio Ambiente 

  

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

    § 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público: 

        I -  preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e 

ecossistemas; 

        II -  preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades 

dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; 

        III -  definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem 

especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer 

utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; 

        IV -  exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa 

degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; 

        V -  controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que 

comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; 

        VI -  promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a 

preservação do meio ambiente; 

        VII -  proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função 

ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. 

    § 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo 

com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. 

    § 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas 

físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos 

causados. 

    § 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona 

Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que 

assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. 

    § 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, 

necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. 

    § 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que 

não poderão ser instaladas. 

 

 

 

 

 

http://www.senado.gov.br/legislacao/const/con1988/con1988_05.10.1988/art_224_.shtm
http://www.senado.gov.br/legislacao/const/con1988/con1988_05.10.1988/art_224_.shtm
http://www.senado.gov.br/legislacao/const/con1988/con1988_05.10.1988/art_224_.shtm


 

 

 

238 

Anexo B: LEI N. 11.243, de 10 de outubro de  2002 
 

Altera a Lei n. 1817, de 27 de outubro de 1978, que estabelece os objetivos e as diretrizes para  
o desenvolvimento industrial metropolitano e disciplina o zoneamento industrial,  

a localização, a classificação e o licenciamento de estabelecimentos  
industriais na Região Metropolitana da Grande São Paulo 

 
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
 
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei: 
 
Artigo 1º - O artigo 15 da Lei n. 1.817, de 27 de outubro de 1978, com a redação dada pela Lei nº 

11.217, de 24 de julho de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:  
 
"Artigo 15 - Na implantação, alteração de processo produtivo e ampliação de área construída de 

estabelecimentos industriais com atividades classificadas como IN e IA na Região Metropolitana da Grande 
São Paulo, deverão ser adotados sistemas de controle de poluição baseados na melhor tecnologia prática 
disponível, de modo a garantir adequado gerenciamento ambiental das fontes estacionárias e preservação da 
qualidade do meio ambiente. (NR) 

 

§ 1º - A adoção da tecnologia preconizada neste artigo será exigida no processo de licenciamento pelo 
órgão ambiental competente. (NR) 

 
§ 2º - O órgão estadual competente poderá exigir, para os fins deste artigo, que o empreendedor 

apresente plano de controle que contemple avaliação ambiental de suas fontes estacionárias e dos seus 
sistemas de controle de poluição implantados, de forma a comprovar sua eficiência. (NR) 

 

§ 3º - No processo de licenciamento das atividades referidas no "caput" deste artigo, os 
empreendedores deverão comprovar, mediante o estudo ambiental exigido, a compensação das emissões de 
poluentes, resguardados os padrões de qualidade ambiental, considerando-se as empresas inseridas na 
mesma zona industrial onde se localiza o empreendimento, ou zona industrial contígua, ou ainda, em zona 
industrial próxima, a critério da Secretaria do Meio Ambiente. (NR) 

 

§ 4º - O licenciamento de novos estabelecimentos industriais e a ampliação dos existentes dependerão 
de alteração das condições do licenciamento dos estabelecimentos industriais que se comprometerem a reduzir 
suas emissões de poluentes. (NR) 

 

§ 5º - Serão levados em consideração, para efeito do disposto nos parágrafos anteriores, os planos e 
programas voluntários de gestão implantados pelo empreendedor, a partir de 1997, visando a melhoria 
contínua e o aprimoramento do desempenho ambiental, nos termos do § 3º do artigo 12 da Resolução nº 237, 
de 19 de dezembro de 1997, do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. (NR) 

 

§ 6º - Em qualquer das hipóteses previstas neste artigo e seus parágrafos será exigido o respectivo 
licenciamento, cujos estudos ambientais deverão contemplar, em capítulo próprio, o atendimento das 
condições estabelecidas na lei, resguardados os padrões de qualidade ambiental. (NR)" 

 
Artigo 2º - O artigo 19 da Lei nº 1.817, de 27 de outubro de 1978, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 
 
"Artigo 19 - Os estabelecimentos industriais, conforme as categorias em que se enquadrarem, de 

acordo com os critérios previstos no artigo 9º desta lei e Quadros I e II, anexos, somente poderão localizar-se: 
 

I - os enquadrados na categoria ID, fora de zona de uso industrial, em ZUD, em ZUPI-1, em ZUPI-2 ou 
em ZEI; (NR) 

 

II - os enquadrados na categoria IC, em ZUPI-1, em ZUPI-2 ou em ZEI; (NR) 
 

III - os enquadrados na categoria IB, IA e IN, em ZUPI-1 ou em ZEI. (NR)" 
 
Artigo 3º - Para os fins previstos nesta lei, fica alterado o Quadro I, anexo à Lei nº 1.817, de 27 de 

outubro de 1978, que passa a vigorar na conformidade com o anexo constante desta lei. 
 
Artigo 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Artigo 5º - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 11.217, de 24 de julho de 

2002 e o artigo 16 e seu parágrafo único da Lei nº 1.817, de 27 de outubro de 1978. 
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Palácio dos Bandeirantes, 10 de outubro de 2002 
 
GERALDO ALCKMIN 
 

QUADRO I 

 
a que se refere o artigo 3º, da Lei nº 11.243, de 10 de outubro de 2002 

 
Conceituação e Caracterização das Zonas 

 

 

Z 
Zonas 

Índices Faixas de Proteção 
(Largura mínima) 

Categoria de Uso Área Construída 
Máxima para Uso 

Industrial 

 

To 

 

CA 

Para 
Equipamento
s Industriais 

Para pontos 
de Emissão 
de efluentes 
atmosférico

s 

 
Conformes 

 
Não 

conformes 

 

 
 
ZEI 

   
 

500m (1) 

 
 

500m (1) 

IN, IA, IB, IC, ID, 
+  

outros usos  
indispensáveis 

ao  
funcionamento  
das indústrias  

 

 
Todas as 
demais 

 

 
 
ZUPI 
(1) 

 
 

0,7 

 
 

1,0 

 
 

100m (2) 

 
 

200m (2) 

IN, IA, IB, IC, ID, 
+ usos 

indispensáveis 
ao 

funcionamento 
das indústrias + 
outros usos de 
acordo com lei 

municipal 

 
R-E + os 

usos 
decorrentes 

de lei 
municipal 

 
 

Acima de10.000m² 

 
 
ZUPI 
(2) 

 
 

0,7 

 
 

1,5 

 
 

100m (2) 

 
 

200m (2) 

IC, ID, + os usos 
indispensáveis 

ao 
funcionamento 

das  
industrias +  

outros usos de  
acordo com lei  

municipal 

 
R-E + os 

usos 
decorrentes 

de lei 
municipal 

 
 

Até 10.000m² 

ZUD        

A Critério 
dos 
Município
s 

  ID + outros 
usos de 

acordo com 
lei municipal 

Em 
decorrência 

de lei 
municipal 

Até 2.500m²   

Fora das 
áreas 
industriai
s 

A Critério 
dos 

Município
s 

  ID + outros 
usos de 

acordo com 
lei 

municipal 

Em decorrência  
de lei  

 Municipal 
 

Até 2.500m²  

  

To  -  Taxa de ocupação - Percentagem da área do terreno ocupado pela projeção da área construída. 

CA -  Coeficiente de aproveitamento - relação percentual entre o total da área construída e a área do terreno.  

R   -   Uso residencial  
E   -   Uso institucional (escolas, hospitais)  
(1) -   Medidos entre o limite da propriedade e a edificação.  
(2) -   Medidos a partir do limite da zona de uso industrial.  
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Anexo C: Carta SIMPI - Dados das empresas indicadas 
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Anexo D: Carta SIMPI – Solicitação do sigilo das empresas indicadas 
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Anexo E: Declaração Internacional sobre Produção Mais Limpa
151

          

 

                                                             
151

 Disponível em: http://www.unep.fr/scp/cp/network/pdf/portuguese.pdf. (Acesso em: 23/04/2014). 

http://www.unep.fr/scp/cp/network/pdf/portuguese.pdf
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Anexo F: Decreto Estadual Nº 8.468 Prevenção e Controle da Poluição do 

Meio Ambiente 
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Anexo G: Histórico das entidades ligadas aos micro e pequenos 

empreendimentos industriais – SEBRAE – SIMPI - FIESP 

   

SEBRAE – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas  

  O SEBRAE
152

 é uma entidade privada e sem fins lucrativos. É um agente de 

capacitação e de promoção do desenvolvimento, criado para dar apoio aos 

pequenos negócios de todo país. Desde os anos 1970, trabalha para estimular o 

empreendedorismo e possibilitar a competitividade e a sustentabilidade dos 

empreendimentos de micro e pequeno portes. 

  O SEBRAE atende aos pequenos negócios em todo o território nacional e 

conta com mais de cinco mil colaboradores diretos e cerca de oito mil consultores e 

instrutores credenciados para transmitir conhecimento para quem tem ou deseja 

abrir um negócio. É um agente de capacitação e de promoção do desenvolvimento, 

mas não é uma instituição financeira, agindo como um facilitador articulando junto 

aos bancos, cooperativas de crédito e instituições de microcrédito a criação de 

produtos financeiros adequados às necessidades do segmento e orienta os 

empreendedores para que o acesso ao crédito seja, de fato, um instrumento de 

melhoria do negócio. 

  O SEBRAE existe como instituição desde os anos 1970, mas sua história 

começa nos anos 1960. Em 1964, o então Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico (BNDE), atual BNDES, criou o Programa de Financiamento à pequena e 

Média Empresa (FIPEME) e o Fundo de Desenvolvimento Técnico Científico 

(FUNTEC), atual Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). 

Tanto o FIPEME como o FUNTEC formavam o Departamento de Operações 

Especiais do BNDE, no qual foi montado um sistema de apoio gerencial às micro e 

pequenas empresas. Em uma pesquisa da época, foi identificado que a má gestão 

dos negócios estava diretamente relacionada com os altos índices de inadimplência 

nos contratos de financiamento celebrados com o banco. Em 1967, a 

Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) instituiu, nos 

                                                             
152

 Disponível em: http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/canais_adicionais/conheca_quemsomos (Acesso em: 08/04/13), 

adaptado pelo autor. 

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/canais_adicionais/conheca_quemsomos
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estados da região, os núcleos de assistência industrial (NAI) com o objetivo de 

prestar consultoria gerencial às empresas de pequeno porte. Os NAI foram 

embriões do trabalho que futuramente seria realizado pelo SEBRAE. 

Em 17 de julho de 1972, por iniciativa do BNDE e do Ministério do 

Planejamento, foi criado o Centro Brasileiro de Assistência Gerencial à Pequena 

Empresa (CEBRAE). O Conselho Deliberativo do CEBRAE com “C” contava com a 

FINEP, a Associação dos Bancos de Desenvolvimento (ABDE) e o próprio BNDE. 

Dois anos depois, em 1974, o CEBRAE já contava com duzentos e trinta 

colaboradores, dos quais apenas sete estavam no núcleo central, e estava presente 

em dezenove estados. 

Em 1977, a instituição atuava com programas específicos para as pequenas 

e médias empresas. Em 1979, havia formado um mil e duzentos consultores 

especializados em micro, pequenas e médias empresas. A partir dos anos 1980, o 

CEBRAE passou a ter também uma atuação política. Nessa época, surgem as 

associações de empresários com força junto ao governo e as micro e pequenas 

empresas passam a reivindicar mais atenção Governamental. O CEBRAE atua 

como canal entre as empresas e os demais órgãos públicos no encaminhamento 

das questões ligadas ao setor e também à criação dos programas de 

desenvolvimento regional. Investiu-se significativamente em pesquisa para 

elaboração de diagnósticos setoriais que fundamentassem a ação nos estados. 

Nos anos 1990, o CEBRAE enfrentou uma série de crises que o 

enfraqueceram como instituição e sua vinculação passou do Ministério do 

Planejamento para o Ministério da Indústria e Comércio (MDIC). Com grande 

instabilidade orçamentária, muitos técnicos deixaram a instituição, foram demitidos 

cento e dez profissionais, o que correspondia a 40% do seu pessoal. 

Já no final dos anos 1990, o CEBRAE foi transformado em SEBRAE pelo 

Decreto Federal nº 99.570, que complementa a Lei Federal nº 8.209
153

, de 12 de 

abril. A entidade desvinculou-se da administração pública e transformou-se em uma 

instituição provada, sem fins lucrativos e de utilidade pública, mantida por repasses 

das maiores empresas do país, proporcionais ao valor de suas folhas de 

                                                             
153

 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D99570.htm (Acesso em: 10/04/13). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D99570.htm
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pagamento. Desde então, o SEBRAE ampliou sua estrutura de atendimento para 

todos os estados do país, capacitou inúmeras pessoas e ajudou na criação e 

desenvolvimento de milhares de micro e pequenos negócios por todo o país. 

Nos anos 2000
154

, o SEBRAE criou a metodologia DLIS – Desenvolvimento 

Local Integrado e Sustentável que visa à promoção do protagonismo local, pela 

instalação de fóruns que reúnem as principais lideranças do município ou região. O 

fórum é capacitado para o planejamento e a gestão participativa. Realiza 

diagnóstico para identificação de potencialidades e de fatores limitantes do 

desenvolvimento, de oportunidades de negócios, de vantagens comparativas e 

competitivas voltados ao DS. 

Ainda nos anos 2000, o SEBRAE promove o Centro de Sustentabilidade, 

marco no tema sustentabilidade de maneira transversal, no contexto das micro e 

pequenas empresas. É a instância nacional geradora e irradiadora de conhecimento 

e cultura de sustentabilidade, a serem compartilhados com unidades estaduais e 

regionais da instituição. A gestão dos resíduos e a eficiência energética foram os 

temas pioneiros de atuação do Centro. 

Nesse contexto, o SEBRAE, por meio das unidades nos estados, premia os 

pequenos negócios que atuam dentro das boas práticas sustentáveis visando a 

soluções cotidianas para proteger o meio ambiente. As consultorias do SEBRAE 

visam a reduzir o desperdício e os impactos ambientais com o aumento da 

eficiência do uso da matéria-prima, reduzir a produção de resíduos (que geram 

impacto no empreendimento e na sociedade), melhorar os processos industriais que 

utilizam água como matéria-prima, reduzir o desperdício de energia e prevenir a 

poluição são pontos a ser observados e aplicados pelas empresas. 

Quanto às Políticas Ambientais, dentro dos princípios de sustentabilidade 

corporativa, o SEBRAE tem ações voltadas à incorporação da gestão ambiental nos 

processos internos, da política ambiental da instituição aos contratos e parcerias 

firmados, além da inserção da questão ambiental na tomada de decisão. O objetivo 

                                                             
154

 Disponível em: http://memorial.sebrae.com.br/ (Acesso em: 11/04/13), adaptado pelo autor. 

 

http://memorial.sebrae.com.br/
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é priorizar a adoção de ações economicamente viáveis, socialmente justas e 

ecologicamente corretas. 

Especificamente no que concerne à Gestão Ambiental, as ações do SEBRAE 

são voltadas para a manutenção do sistema com definições claras de 

responsabilidades e competências internas; controle de resultados e criação de 

indicadores de sustentabilidade do processo de gestão; documentação, 

manutenção e utilização de registros do monitoramento e controle ambiental; e 

adoção de práticas sustentáveis de gestão. 

 

 

SIMPI – Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo 

 O SIMPI
155

 foi criado em 14 de dezembro de 1.988. Representou uma 

importante mudança na história do associativismo empresarial no Brasil, com as 

micro e pequenas indústrias fazendo-se presentes no cenário sindical e político. 

Poucos anos depois o SIMPI integrou o quadro de sindicatos filiados à FIESP. 

O SIMPI sempre sobreviveu com a prestação de serviços aos associados - 

nunca recebendo contribuições sindicais obrigatórias - sendo gerido por 

empresários de variados ramos e contando com o apoio de técnicos e consultores 

qualificados. A opção dos criadores do SIMPI é a de trabalhar com o conceito de 

comunhão de interesses, superando a concepção burocratizada de organização dos 

empresários, de cima para baixo. 

O SIMPI mantém uma postura de vanguarda, fornecendo aos seus 

associados um suporte de serviços para seu aperfeiçoamento, voltado à 

Competitividade no mercado nacional e internacional. Para tanto, busca estabelecer 

uma rede de contatos e de representação, visando a contribuir no avanço do 

potencial exportador da micro e pequena empresa. Há muito que fazer no campo 
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político e legal para que as condições em que as empresas operam sejam 

aprimoradas. 

O SIMPI atua em foros da sociedade civil, defende os pontos de vista do 

segmento MPE e fornece sua contribuição para o conjunto da sociedade. Sempre 

elaborando estudos técnicos, faz gestões para mudanças nas legislações dos 

Estados e da União e sempre atua em fóruns que se constituem no país. 

Após o SIMPI surgiram outras entidades representativas da micro e pequena 

empresa nos mais diversos Estados brasileiros, abrangendo também o comércio, a 

agricultura e os serviços. Também surgiram a ASSIMPI - Associação Nacional dos 

SIMPI o SIMPEC (comércio) e o SIMPRESS (prestação de serviços). Hoje o SIMPI 

está estruturado em muitos estados brasileiros São Paulo, Rondônia, Paraná, 

Amazonas, Pernambuco, e o objetivo é atingir, inclusive com parcerias, todo o 

território nacional. 

Sem os recursos disponibilizados por tributos, o SIMPI tem percorrido os 

difíceis caminhos da categoria das micro e pequenas indústrias com criatividade. 

São exemplos: 

Aberto para atendimento ao público das 10H00 às 17H00 de segunda à 

sexta-feira, este Posto Avançado SIMPI está habilitado apenas para recepcionar 

demandas restritas à sua área de competência regional - abrangência dos Fóruns 

João Mendes Júnior e de Pinheiros, em São Paulo - Capital – envolvendo questões 

relacionadas ao direito do consumidor, planos de saúde, cobranças em geral, 

despejo para uso próprio, conflitos de vizinhança, execução de títulos e acidentes 

de trânsito, desde que o valor da causa não ultrapasse os cem salários-mínimos. O 

sistema não aceita reclamações de natureza trabalhista. 

A integração nacional vem sendo alcançada com a realização anual de 

Seminários Nacionais da Micro e Pequena Empresa, onde os interesses do 

segmento são debatidos e sintetizados numa "Carta da Pequena Empresa", que 

serve de instrumento operacional e político das entidades. Livros resultantes destes 

Seminários é um produto importante que dão base ao avanço político do setor. O 

SIMPI também realiza, há 12 anos, pesquisas mensais de conjuntura sobre a 
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situação das micro e pequenas indústrias, cujos dados informam e orientam ações 

voltadas à defesa da categoria. 

Na área acadêmica, o SIMPI investe na relação Universidade / Empresa: 

idealizou o “Disque-Tecnologia”, da USP, buscando informações e capacitação dos 

empreendedores em pequenos negócios. Além disso, forte ênfase é dada à luta 

pela superação das dificuldades no acesso ao crédito, redução dos efeitos 

negativos do sistema tributário, participação nas exportações, qualificação do 

empreendedor e redução da burocracia. Serviços ligados às áreas de contabilidade, 

assessoria jurídica, licitações e crédito estão sempre sendo ofertados, muitos 

mediante convênios com especialistas. 

Na prestação de serviços, o SIMPI criou uma grande inovação: o “Empresa 

Aberta”. Nos últimos anos mais de cem mil novas empresas surgiram em São Paulo. 

 

 

 

CIESP/FIESP 

A história da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) 

156
 confunde-se com a história do país. A expansão das manufaturas, em solo 

brasileiro, ganhou impulso ao fim da primeira Guerra Mundial (1914-18). A escassez 

na Europa reduziu o fluxo de importações rumo a este lado do Atlântico, abrindo 

espaço para empresários brasileiros dispostos a suprir a demanda. A consequência 

é que já em 1920 chegava a 4.458 o número de indústrias registradas. 

Na época, os industriais se reuniam na Associação Comercial de São Paulo. 

A necessidade de constituir uma representação político-institucional levou à 

fundação do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP) em 28 de 

março de 1928. 

Nos anos 1930, o então presidente Getúlio Vargas decidiu criar uma 

estrutura sindical ligada ao governo. Com decreto de 1931, que instituía um modelo 
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sindical baseado em associações de classe, federações estaduais e confederações, 

o CIESP teve o nome mudado para Federação das Indústrias do Estado de São 

Paulo (FIESP). Em 1939, os líderes industriais conseguiram a permissão para 

montar uma sociedade civil associada à Federação. Assim voltava à ativa, em 1942, 

o CIESP, como sociedade civil vinculada à FIESP, com as finalidades originais de 

1928 adaptadas ao momento. 

Desde então, a FIESP tem destacado sua atuação para fomentar um novo 

pensamento e uma nova metodologia em torno da industrialização, iniciativa 

fundamental para que o Brasil ampliasse seu parque industrial. 

A partir do domínio e compreensão que detém das questões ambientais, o 

Departamento de Meio Ambiente (DMA) da FIESP desenvolve ações estratégicas e 

institucionais destinadas a subsidiar tecnicamente a tomada de decisão do corpo 

executivo da FIESP em questões ligadas ao meio ambiente. 

O DMA
157

 tem como missão promover as relações entre produção e meio 

ambiente, com ênfase na prática do desenvolvimento sustentável, defendendo e 

conciliando os interesses e negócios da indústria. 

Serviços oferecidos: 

 Cadastro eletrônico de prestadores de serviços: banco de dados de 

prestadores de serviços, fabricantes e consultores na área de meio ambiente; 

 Informe ambiental: informações relevantes à indústria na área ambiental; 

 Portal bolsa de resíduos: cadastro que permite às empresas divulgarem 

gratuitamente as ofertas de compra e venda de resíduos industriais; 

 Prêmios ambientais: promoção anual de prêmios de reconhecimento aos 

projetos desenvolvidos a partir da preocupação ambiental; 

 Publicações: série de publicações que auxiliam as empresas na área 

ambiental; 

 Semana de Meio Ambiente: semana de discussão técnica promovida 

anualmente. 
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  Nesse contexto, o Departamento da Micro, Pequena e Média Indústria da 

FIESP (DEMPI) tem como missão desenvolver políticas e implementar ações que 

proporcionem soluções aos industriais das Micro, Pequenas e Médias Indústrias de 

São Paulo (MPMIs), levando-as da sobrevivência a excelência, conquistando 

isonomia competitiva e capacidade de inserção no mercado internacional. 

Em defesa da Micro e Pequena Empresa, a FIESP participa ativamente 

representando e apresentando pleitos e propostas das indústrias paulistas nos 

seguintes fóruns: 

- Fórum Permanente da Micro e Pequena Empresa 

Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 

- Conselho Temático da Micro e Pequena Empresa 

Confederação Nacional da Indústria 

- Frente Parlamentar de Empreendedorismo - ATO 48, 2011 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. 

Atualmente, a FIESP tem como principal causa à luta pela competitividade 

brasileira, com reivindicações para diminuir os custos de produção e conter a 

desindustrialização. 

http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=4&menu=2071
http://www.cni.org.br/portal/main.jsp?lumPageId=4028808113A0F3790113ABD03FFB01A3&lumI=br.org.cni.sitecni.ConselhoTematico.detConselhoTematico&itemId=167
http://www.al.sp.gov.br/portal/site/Internet/PrintIFrame?id=http://www.al.sp.gov.br/StaticFile/documentacao/frentes_parlamentares17.htm&vgnextoid=823a9c5221cdb110VgnVCM100000600014acRCRD
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