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Pequenos negócios no cerne do  
desenvolvimento sustentável

Pequenos negócios e desenvolvimento  
sustentável no Brasil
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Pequenos negócios no 
cerne do desenvolvimento 

sustentável

Luiz Barretto*

Nas últimas décadas, o Brasil passou a conviver com uma 
economia estável e viu surgir novas e interessantes oportunidades 
de negócios, que se multiplicam em todo o território nacional com o 
crescimento do poder aquisitivo da classe média, do aumento dos 
níveis de emprego e de escolaridade. Em um cenário econômico 
altamente positivo, principalmente quando comparado ao momento 
atual da Europa e dos Estados Unidos, o Brasil irá sediar a Rio+20, a 
Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável.

Ao atingir recentemente o posto de sexta economia no mundo, 
cresce exponencialmente a responsabilidade brasileira diante desse 
debate. E são esperadas muitas polêmicas a respeito dos caminhos a 
seguir e posturas a adotar, o que é natural. Não seria razoável esperar 
que a Rio+20 solucionasse todos os problemas, assim como também 
seria demasiadamente pessimista considerar inócua a conferência. O 
mundo está se transformando rapidamente e reunir líderes para traçar 
estratégias de crescer de forma sustentável é sempre positivo. Ainda 
mais considerando a importância de nosso País sediar essa discussão.

Não por acaso, o Sebrae é patrocinador oficial da Rio+20. Os 
pequenos negócios são 99% das empresas brasileiras, formam um 
segmento que gera mais da metade dos empregos formais – cerca 
de 15 milhões de trabalhadores – e, reunidos, respondem por mais 
de 20% do Produto Interno Bruto. Nenhuma grande companhia, 
individualmente, tem tal representatividade.

* Presidente do Sebrae Nacional
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Então podemos afirmar, de forma inequívoca, que a agenda do 
desenvolvimento sustentável não pode ficar restrita às grandes em-
presas. Essa coletânea de artigos traz visões plurais sobre o desen-
volvimento sustentável, mas o que prevalece entre elas é o consenso 
sobre a necessidade de inserir definitivamente o tema na rotina de 
todas as empresas, não importando o seu tamanho.

Dos três eixos da sustentabilidade – ambiental, social e 
econômico – o que tem mais aderência para iniciar uma estratégia 
de convencimento do pequeno empresariado, logicamente, é o 
eixo econômico. O qual, aliás, foi a motivação também das grandes 
empresas ao se engajarem nessa pauta.

Ao demonstrar os benefícios trazidos por processos de produção 
sustentáveis, queremos materializar exemplos de pequenas empre-
sas que se tornaram mais competitivas, ao mesmo tempo em que 
impactam positivamente o meio ambiente e a sociedade em que es-
tão inseridas. Estamos falando aqui de sobrevivência: dos negócios, 
da economia, do ambiente. E são vários e louváveis os exemplos de 
pequenos empresários que tomaram a frente nessa estratégia.

O mercado mundial, e o brasileiro, já dá sinais de que os 
consumidores começam a identificar e preferir produtos produzidos 
e comercializados de forma sustentável. Na medida em que cresce o 
poder aquisitivo das classes mais baixas no Brasil, amplia-se o poder 
de consumo para mais dezenas de milhões de pessoas. E uma vez 
que a sustentabilidade passa a ser uma exigência do mercado, a 
empresa sente a necessidade de se adaptar muito mais rapidamente.

Além disso, as novas gerações já estão sendo habituadas a um 
novo padrão globalizado de consumo, o que significa dizer que, no 
futuro próximo, a conscientização de consumidores e empresários 
sobre ações sustentáveis será mais simples. Isso não ocorre com 
a população adulta de hoje, que, na maioria dos casos, demanda 
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uma mudança cultural significativa para dar a devida dimensão ao 
tema. Mas o cenário está mudando, felizmente. Basta ver como 
nossos filhos e netos são mais interessados e dispostos a falar em 
sustentabilidade e torná-la presente no seu dia a dia.

Já somos 7 bilhões no planeta e, considerando as estimativas para 
o Brasil, seremos quase 210 milhões de habitantes em 2020, que está 
apenas oito anos à frente. O desafio é continuar sendo possível suprir 
essa população com água potável, alimentação, habitação, educação, 
saúde, energia, transporte etc. Mas ao mesmo tempo em que essa 
não é uma equação de fácil solução, ela também representa um plane-
ta de oportunidades para os empreendedores. A partir daí, desenvolver 
negócios sob a ótica da eficiência e do respeito aos recursos naturais 
deixa de parecer contraditório para quem visa ao lucro.

 Mas, além do aspecto dos negócios, há outra dimensão do de-
senvolvimento sustentável que é fundamental no nosso País. Apesar 
dos visíveis avanços, temos ainda uma enorme tarefa relativa à erra-
dicação da miséria e à distribuição de renda. E a busca por meios de 
produção mais limpos, pela redução de desperdícios, pela racionali-
zação da água e da energia passa também pela ênfase em uma so-
ciedade mais justa e com oportunidades para todos. A inclusão social 
não pode jamais ser dissociada do desenvolvimento sustentável.

Entendemos como uma missão do Sebrae atuar na mobilização, 
disseminação de conhecimento e orientação para que os pequenos 
negócios sejam protagonistas da economia verde, porque eles estão 
no cerne do desenvolvimento sustentável. O papel de liderança que 
o Sebrae exerce há 40 anos, atuando pelo desenvolvimento da micro 
e pequena empresa no Brasil, certamente nos credencia e encoraja a 
engajar o segmento nessa agenda do planeta.

Boa leitura e bom aprendizado a todos nós.
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Pequenos negócios e 
desenvolvimento sustentável  

no Brasil

Carlos Alberto dos Santos1

Introdução

A Rio+20, Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvi-
mento Sustentável, acontece em meio a uma conjuntura global mar-
cada por mudanças intensas e coloca na pauta da agenda mundial 
o desafio de equilibrar as principais dimensões da vida contemporâ-
nea – ambiental, social e econômica, numa perspectiva de erradica-
ção da pobreza, preservação do meio ambiente e geração de renda 
e bem-estar em escala global2. 

O interesse crescente por produtos e serviços sustentáveis e a 
expansão da oferta para atender à essa demanda emergente são um 
indício de que as boas práticas empresariais tendem a se intensificar. 
Observa-se o interesse crescente de consumidores e da sociedade 
civil organizada, bem como do mundo empresarial e dos governos 
nessa urgente e imperativa necessidade de mudança para uma nova 
ordem econômica, promotora de desenvolvimento sustentável e 
inclusivo. Os desafios são muitos e nada triviais. Mas sua superação 
é necessária e urgente em que pese alguns estarem muito aquém 
das expectativas geradas com os acordos firmados, principalmente 
a partir da ECO 92, a Conferência das Nações Unidas para o Meio 

1 Economista, doutor pela Freie Universitaet Berlin. Diretor-Técnico do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (Sebrae).

2 Marina Grossi, neste livro, afirma: “Além de utilizar majoritariamente fontes indutoras do aquecimento glo-
bal, a energia é mal distribuída no mundo: a parcela de um bilhão de pessoas mais ricas consome acima 
de 50% da oferta, deixando 4% para a parcela de um bilhão de mais pobres.”



16

A
p

re
se

nt
a

ç
ã

o

Ambiente, em 1992, no Rio de Janeiro; um olhar sobre o passado 
recente permite constatar que houve evolução. 

Desde a ECO 92, observa-se uma preocupação crescente 
com a não agressão ao meio ambiente, o desenvolvimento de 
tecnologias limpas e o uso responsável dos recursos naturais. 
Nesse período, porém, todos os esforços foram insuficientes para 
reduzir substancialmente os impactos dramáticos das atividades 
produtivas associados às adversidades climáticas e aos efeitos 
e prejuízos delas decorrentes. Neste ano, duas décadas depois, 
quando chefes de estado voltam a se debruçar sobre o futuro do 
planeta, é visível a necessidade de mudanças e as possibilidades 
rumo a um desenvolvimento sustentável em escala planetária. 

Acentua-se, com isso, a necessidade de um esforço muitas 
vezes maior, considerando-se o que foi feito até a Rio+20. Há, 
então, a possibilidade de mais interação, integração e intercâmbio 
entre nações, visando ao desenvolvimento sustentável3. Essa 
conveniência se justifica, por exemplo, pelas alterações climáticas 
que se intensificam em muitas partes do globo. Esses reveses têm 
gerado prejuízos à humanidade e vêm acelerando os processos 
de esgotamento de recursos renováveis, o que torna ainda mais 
urgente o engajamento efetivo das nações, em especial daquelas 
que são responsáveis pela maior parte dos danos ao planeta.

Lucratividade e negócios sustentáveis

A percepção e a consciência sobre a necessidade de se conjugar 

desenvolvimento econômico com preservação ambiental e bem-

3 Em seu artigo, Ricardo Abramovay destaca: “..., o potencial de valorização dos micro e pequenos negócios 
com base no melhor aproveitamento dos recursos sociais são imensos e não se restringem ao uso direto 
de diferentes biomas. Mas esses potenciais dependem de uma orientação pública e privada que está 
distante da estratégia mais geral das iniciativas das grandes empresas e das políticas governamentais.”
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estar social mudou consideravelmente nas duas últimas décadas. 

Em ritmo crescente, os produtos, processos e serviços valorizados e 

competitivos são aqueles economicamente viáveis, ambientalmente 

corretos e socialmente justos. E que refletem a sua imagem em 

cadeias de valor e marcas responsáveis4.

Há uma consciência maior, principalmente dos consumidores, 

que buscam mais qualidade e eficiência em produtos e serviços, 

provenientes de práticas sustentáveis, e atendimento satisfatório. 

Pesquisas confirmam a disposição dos consumidores de pagar 

mais por produtos e serviços que não agridam o meio ambiente. 

A opinião pública, e dentro dela destacadamente o movimento 

ambientalista, em todo o mundo também influenciam a nova ordem 

baseada no modelo econômico da ecoeficiência/ecoeficácia que 

vem se fortalecendo, principalmente por mesclar desenvolvimento 

sustentável com erradicação da pobreza e preservação do meio 

ambiente. Estão em jogo o bem-estar das gerações futuras e as 

condições de vida no planeta. 

Na esfera econômica, os reflexos da crise financeira internacional 

impõem cautela (e criatividade) por parte dos governos e autoridades 

monetárias, e limitam as expectativas de um crescimento econômico 

mais robusto na maioria das economias do globo. O Brasil mantem-se 

em crescimento, porém, reduzido. A economia brasileira cresceu 2,7%, 

em 2011, frente ao ano anterior, 7,5%, e para 2012, as estimativas 
são conservadoras: entre 3% e 4%. Contudo, no ano passado foram 
gerados dois milhões de novos postos de trabalho, principalmente 
nos setores do comércio e de serviços, o que reflete, não por último, 
um ambiente mais favorável aos pequenos negócios. São novas 

4 Roberto Smeraldi, em seu artigo neste livro, aponta para uma nova dinâmica nas relações de consumo e 
produção: “A sociedade evolui para o abandono do conceito de vida útil e a criação de modelos circulares, 
com fases de uso e de transformação dos recursos. Tais modelos se baseiam na logística reversa e 
na progressiva substituição da compra de produtos pelo fornecimento de serviços: tendem assim a 
transformar o resíduo, qualquer que seja, em insumo que fertiliza novas cadeias.”
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oportunidades e muitas possibilidades de negócios, com geração 
de emprego e renda, que implica aumento do consumo e, por 
consequência, da demanda ao setor produtivo, mantendo assim o 
ciclo virtuoso da nossa economia. Esse dinamismo contribui para a 
menor exposição da economia brasileira aos riscos e à volatilidade da 
economia mundial. 

Um processo intenso de mudanças está em curso no Brasil 
nos últimos anos, em função do aquecimento da demanda interna, 
impulsionada pelo consumo das famílias, e pelo crédito, em maior 
quantidade e mais barato, facilitando o acesso pelos empresários 
do segmento de pequeno porte e pelos consumidores, cada vez 
mais bem informados e seletivos. Esse processo já repercutiu 
no crescimento do comércio e do setor de serviços. Soma-se o 
surgimento de novos negócios bem como modelos de gestão 
cunhados no desenvolvimento sustentável e nas recentes tecnologias 
de informação e comunicação (TIC), direta, instantânea, fácil e com 
um número crescente de usuários e redes. 

A convergência desses fatores vem desenhando novos rumos nos 
negócios de modo a atender à demanda ascendente por produtos e 
serviços sustentáveis. Um contexto muito diferente daquele de duas 
décadas atrás, quando o meio ambiente era o foco do debate na ECO 
92. Hoje, a economia e a sociedade brasileira atravessam um longo e 
intenso processo de mudanças5. Abrem-se muitas possibilidades, e novas 
oportunidades surgirão. Os acontecimentos nos próximos anos também 
colocam o País na perspectiva de um ritmo crescente de atividade.

No ambiente empresarial, há uma tendência de compromisso 
crescente de todos os elos da sociedade com o objetivo de negócio 

5 Suênia Maria Cordeiro de Sousa, em artigo neste livro, explicita essa mudança para uma nova 
economia:“Vale dizer que os conceitos que alicerçam a gestão dos negócios sustentáveis vão além dos 
que abarcam a gestão empresarial tradicional, sendo essencial a sensibilização e convicção dos líderes, 
no sentido de cultivar e disseminar essa nova visão de empreendedorismo, baseada na inovação e com 
foco em sustentabilidade.”
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sustentável. A transição para um modelo de negócio compatível com 
as exigências desse recente conceito de desenvolvimento, no âmbito 
das empresas, somente ocorre à medida que esses valores são 
absorvidos pelo mercado. Observa-se também que a consolidação 
da sustentabilidade como valor de mercado vem ocorrendo em ritmo 
acelerado, porém, ainda em nível superficial.6

A natureza como condicionante do 
processo produtivo

O processo de exaustão dos recursos naturais coloca limites ao 
processo produtivo, algo que deve ser observado e considerado 
também no processo de reprodução do ser humano7. O consumidor 
está à frente dessas transformações ao externar suas preferências 
no ato de consumir. Ele decide também por meio do voto. Nos 
dois casos – na hora da compra e nas eleições – a manifestação 
do cidadão é decisiva para influenciar os processos de mudança. O 
cidadão eleitor-consumidor exerce seu poder de influência na política 
(voto) e no mercado (consumo) com exigências crescentes em 
relação aos impactos econômicos, sociais e ambientais da produção 
e reprodução da vida em sociedade.

Trata-se de uma tendência mais presente em algumas socieda-
des do que em outras. No Brasil, é forte, bastante rápida, reflexo 
da estrutura demográfica – o bônus demográfico terá seu ápice em 

6 Em artigo neste livro, Jorge Abrahão ressalta: “Embora as principais empresas do País possuam hoje 
procedimentos definidos e estruturados de gestão da responsabilidade corporativa e da sustentabilidade, 
verifica-se que eles são muitas vezes periféricos e têm pouca relevância para os grandes processos 
decisórios, apresentando baixa materialidade nas estratégias centrais da produção e da gestão.”

7 Roberto Simões, em artigo nesta publicação, chama atenção para as projeções demográficas e 
a segurança alimentar: “Chegou-se em 2011 a uma população estimada de sete bilhões de pessoas 
e as projeções apontam que em 2028 serão oito bilhões e em 2050, nove bilhões. O grande desafio 
para a agricultura mundial é, portanto, continuar suprindo as necessidades básicas de alimentos dessa 
população crescente, com tecnologias que permitam reduzir os impactos da atividade sobre os recursos 
naturais, gerando renda e bem-estar social.”
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20208  – e dos processos de comunicação, cada vez mais fáceis, 
ágeis e acessíveis, uma verdadeira “aldeia global”9.

A produção é a base da vida em sociedade, que muda ao 
longo do tempo numa trajetória de conhecimento dinâmico que 
possibilita aperfeiçoamentos, avanços, evolução. O que não muda 
é a permanente transformação da natureza para saciar necessidades 
humanas que aumentam e se sofisticam. Desenvolvimento sustentável 
é aquele que, segundo o Relatório de Brundtland10, pressupõe um 
modelo de desenvolvimento que atenda às necessidades do presente, 
sem comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem às 
suas próprias necessidades. 

A Rio+20, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvi-
mento Sustentável, é um espaço democrático para esse debate e, 
principalmente, para definir rumos e mostrar o que os pequenos ne-
gócios têm a ver com essa temática.

Para o Sebrae, que vai levar a pauta dos pequenos negócios à 
Conferência, essa oportunidade tem duplo sentido: é um privilégio 
e um desafio estar presente na conferência da ONU com produtos, 
serviços e clientes, dialogando com toda a sociedade, dando voz ao 
empreendedorismo mundial.

No âmbito dos pequenos negócios, o Sebrae, cuja experiência 
na área de meio ambiente foi iniciada na já na década de 80, 
intensifica a reflexão, a elaboração de propostas e as ações com as 
micro e pequenas empresas para ampliar o debate e a prática da 
sustentabilidade no segmento. O Sebrae foi a primeira instituição 

8 Marcelo Neri (FGV): http://www3.fgv.br/ibrecps/vot/Vot_apres_i.pdf.
9 Conceito criado na década de 60, no século XX, pelo filósofo e educador canadense Marshall Mcluhan. 

Para ele, o progresso tecnológico estava reduzindo todo o planeta à mesma situação que ocorre em uma 
pequena aldeia.

10 http://pt.scribd.com/doc/12906958/Relatorio-Brundtland-Nosso-Futuro-Comum-Em-Portugues, último 
acesso em 15/04/2012.



A
p

re
se

nt
a

ç
ã

o

21

brasileira a se tornar parceira oficial da Rio+20, por reconhecer a 
relevância da iniciativa e pela oportunidade de diálogo entre líderes 
mundiais sobre a agenda que definirá os meios para viabilizar o 
desenvolvimento sustentável globalmente. 

Nesse contexto, as micro e pequenas empresas brasileiras, 
que são 99% das empresas em nosso País e respondem por cerca 
de 60% da PEA (População Economicamente Ativa), têm grande 
relevância no processo de erradicação da pobreza, utilização 
sustentável dos recursos naturais e geração de renda e bem-estar. A 
realização da mais importante conferência global para discutir sobre 
o futuro do planeta neste ano no Brasil é também uma oportunidade 
de chamarmos a atenção da sociedade em geral e da comunidade 
internacional sobre a importância dos pequenos negócios em uma 
agenda efetiva de desenvolvimento sustentável. 

Ações nessa direção já vêm sendo implementadas pelo Sebrae 
para fomentar a troca de experiências e disseminar boas práticas 
em todo o País. Em 2011, intensificamos essa agenda: definimos 
como uma de nossas prioridades a atuação estratégica com foco em 
desenvolvimento sustentável, visando a reforçar essa pauta, urgente e 
inadiável, e implementando ações com as micro e pequenas empresas. 
Inauguramos o Centro Sebrae de Sustentabilidade, em Cuibá (MT), e 
lançamos um termo de referência sobre sustentabilidade que norteia 
a nossa atuação em dois grandes eixos: eficiência energética e gestão 
de resíduos sólidos.

Para os pequenos empreendimentos que já adotam práticas 
sustentáveis, a Rio+20 será uma oportunidade de trocar experiências 
e evoluir nessa trajetória, pois produtos e serviços que levam 
essa marca ganham cada vez mais a preferência do consumidor 
e o reconhecimento da opinião pública. Reafirmamos: são mais 
competitivos globalmente. E, contrário ao senso comum, grande 
parte das pequenas empresas brasileiras já tem práticas sustentáveis.
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O que pensam as micro e pequenas 
empresas sobre sustentabilidade 

A sondagem feita pelo Sebrae em fevereiro/março deste ano com 
3,8 mil empresários do segmento empresarial de pequeno porte de 
todo o País mostrou que apesar de apenas 18% dos entrevistados 
saberem o que é a Rio+20, no cotidiano, os seus negócios já 
incorporaram práticas sustentáveis. Essa constatação ficou evidente 
ao responderem sobre gestão ambiental: 70% fazem coleta seletiva 
do lixo e 72%, controle de papel. E 80% controlam o consumo de 
água e energia enquanto que 65% fazem uso adequado de resíduos 
tóxicos. Um dado curioso e sinalizador de perspectivas promissoras 
refere-se à utilização de matéria-prima ou material reciclável, em que 
48% dos entrevistados responderam afirmativamente.

Gráfico 1 – Na sua opinião, a sua empresa passa uma 
boa imagem em termos de preservação ambiental para 
os clientes?

 

Não

Sim

Não Sabe

69%

17%

14%

Nos pequenos negócios, os empresários indicaram também que a 
maioria (90%) afirma que as empresas deveriam atribuir alta (75%) ou 
média (15%) importância às questões ambientais enquanto 46% veem 
a questão ambiental como oportunidade de ganhos para as empresas e 
79% acham que as empresas com programas de preservação do meio 
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ambiente atraem mais clientes (Gráfico 2). Esperamos ampliar fortemen-
te esses percentuais nos próximos anos e atuamos nessa perspectiva.

Gráfico 2 – Na sua opinião, a questão ambiental representa 
para a sua empresa: 
 
 
 Oportunidades

de ganhos

Nem ganhos
nem despesas

Custos e
despesas

46%

38%

16%

Os empresários implementam boas práticas com o objetivo de 
reduzir custos, principalmente de insumos (Gráfico 2). Por isso, o debate 
ambiental passa também e necessariamente pelo aumento da eficiência 
produtiva. Entendemos que é preciso aumentar a eficiência dos 
processos produtivos a partir do menor consumo de recursos naturais, 
como energia e água. Nesse sentido, há muito espaço para avançar.

Ainda que muitos empresários do segmento respondam às 
novas exigências do mercado com o cumprimento de normas e 
procedimentos legais, associando sustentabilidade a licenciamento 
ambiental, por exemplo, a tendência que se consolida no âmbito 
da iniciativa privada é de que esse tema gera ganhos em redução 
de custos, aumento de competitividade e agregação de valor à 
marca. Portanto, já não se trata somente de uma imposição de leis e 
normativos, mas de requisito do próprio mercado. Está diretamente 
ligado a oportunidades de negócios.

Considerando que sustentabilidade é um diferencial de competi-
tividade, temos dois eixos estruturantes de atuação no atendimento 
das empresas:
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1)  Internamente, por meio de processos produtivos mais limpos 
que visam à redução de custos à medida que diminui o 
consumo de insumos, ampliando a margem e aumentando 
o faturamento, o que é recomendável ambientalmente e gera 
resultados, empresarialmente.

2)  No ambiente externo, com novas gerações de consumidores 
que têm interesse em influenciar a forma como os produtos 
são elaborados, o que aumenta a satisfação do cliente, 
gera fidelização e fortalece a marca no mercado, ao mesmo 
tempo em que reduz custos e insere melhorias efetivas no 
processo produtivo.

O consumidor, portanto, tem o poder da escolha e da 
preferência. Os pequenos negócios, diferentemente de uma grande 
empresa, são muito flexíveis; estão mais próximos dos clientes e 
reagem mais prontamente às escolhas dos consumidores do que 
as grandes organizações. Verifica-se a preferência do consumidor, 
que usa seu poder de compra para ditar as opções da sua 
preferência, influenciando a revisão e/ou o estabelecimento de 
normas e marcos legais, e criando-se, com isso, novos mercados. 
É importante destacar também que no aspecto legal a tendência 
é de o consumidor exigir as certificações de qualidade enquanto 
requisitos para aquisição de produtos ou contratação de serviços. 
Assim, os consumidores estão cada vez mais seletivos e exigem 
produtos e serviços sustentáveis, ou seja, ambientalmente corretos, 
socialmente justos e economicamente viáveis. 

Agora, a perspectiva é de uma atuação mais intensa, estrutura-
da transversalmente em seus projetos e programas, e de modo a 
agregar valor às cadeias produtivas nos diferentes setores econômi-
cos, em temas como eficiência energética e destinação de resíduos 
sólidos. Com isso, o Sistema Sebrae traz a sustentabilidade para “o 
chão de fábrica”, confirmando na prática as vantagens de inovações 
nos processos produtivos compatíveis com a sustentabilidade am-
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biental. Entre as ferramentas à disposição dos pequenos negócios, 
destacam-se as ações simples de gestão ambiental por meio do 
projeto “5 Menos que são Mais”, que orienta a empresa na redução 
de desperdício de matéria-prima, na racionalização do uso de água, 
energia, gerando menos lixo, menos poluição, mais produtividade, 
aumentando o lucro e contribuindo para um ambiente melhor.

Somam-se dois programas nacionais com foco direcionado à 
Inovação e Tecnologia que atuam na oferta de serviços tecnológicos 
e de promoção da inovação. São eles: Agentes Locais de Inovação 
(ALI) e Sebraetec. O programa ALI se caracteriza pelo atendimento 
in loco, uma vez que parte do Sebrae a iniciativa de contatar, 
sensibilizar e atender o cliente diretamente em sua empresa. Seu 
foco é, a partir de um diagnóstico do perfil da empresa, motivá-la a 
adotar uma estratégia de inovação para o negócio. Já o Sebraetec 
estabelece uma aproximação entre as empresas e os fornecedores 
de serviços tecnológicos, subsidiando o acesso dos pequenos 
negócios a esse tipo de prestação de serviço, preenchendo a lacuna 
de competitividade dos pequenos negócios.

O Sebrae dispõe também de instrumentos de conscientização, de 
responsabilidade social, e já desenvolveu cartilhas de responsabilidade 
social em parceira com o Instituto Ethos, instituição referência em 
ações de responsabilidade social e desenvolvimento sustentável. 
Além disso, ao inserir a micro e pequena empresa na cadeia produtiva 
de grandes empresas ou como fornecedoras do governo, esses são 
requisitos impostos por esses mercados, o que leva à busca pela 
melhoria constante dos processos produtivos e, consequentemente, 
à maior competitividade dos pequenos negócios.

Desafios e oportunidades

Para o segmento dos pequenos negócios, os desafios do 
desenvolvimento sustentável são muitos. O cumprimento de 
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exigências de uma legislação ambiental cada vez mais rigorosa e 
observância das tendências (riscos e oportunidades) dos mercados 
dinâmicos e internacionalizados.

Trata-se, portanto, não de uma moda passageira, mas de uma 
nova realidade que veio para ficar. Compreender que sustentabilidade 
é pressuposto para competitividade implica em acesso ao 
conhecimento técnico necessário à adequação do negócio, o que 
envolve ecoeficiência nos processos, avaliação do ciclo de vida 
dos produtos, gerenciamento de resíduos, relação com clientes, 
avaliação sistemática de fornecedores, desenvolvimento e utilização 
de indicadores de sustentabilidade. 

As oportunidades para as micro e pequenas empresas 
nesse ambiente se traduzem no acesso a novos mercados; na 
flexibilidade de adaptação a uma gestão sustentável, por possuir 
estruturas gerenciais de baixa complexidade; bem como espaços 
propícios à inovação, em função de sua agilidade devido à menor 
complexidade estrutural. 

Um novo horizonte vem se abrindo mundialmente, a partir das 
transformações profundas em todos os sentidos da vida moderna. 
Nesse contexto, combinar desenvolvimento socioeconômico com a 
utilização de recursos naturais sem comprometer o meio ambiente 
tornou-se um desafio de alta complexidade.

Torna-se imperativo imprimir mais eficiência em tudo que se 
faz, de modo a manter as fontes de riqueza e a sua sustentação 
socioeconômica. Esse não é um desafio trivial; pelo contrário, requer 
profundas mudanças culturais, políticas e econômicas em escala 
global. As oportunidades de novos negócios em virtude dessas 
tendências são as mais diversas e ao alcance das micro e pequenas 
empresas. Uma possibilidade promissora está na proposta de lei 
que o governo federal pretende a aprovação do Congresso Nacional 
é ampliar as compras governamentais a produtos provenientes de 
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práticas sustentáveis, por meio de cotas para aqueles ambientalmente 
corretos, o que certamente impulsionará os pequenos negócios nesse 
novo mercado que vai emergir no País.

Parte importante da agenda do século XXI, o desenvolvimento 
sustentável se dá na interseção entre equidade social, eficiência 
econômica e conservação ambiental. A própria missão do Sebrae 
define: Promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável 
das MPE e fomentar o empreendedorismo. Nesse sentido, o Sebrae 
tem uma agenda localizada, pragmática e inovadora, que será 
ampliada nos próximos anos. Vamos promover, por exemplo, uma 
substancial redução de CO² no segmento empresarial de pequeno 
porte. Não se trata de contrapor grandes e pequenas empresas, pelo 
contrário, por meio de estratégias de encadeamento produtivo torna-
se possível grandes avanços em um espaço curto de tempo.

O Sistema Sebrae, cuja experiência nessa área remonta à década 
de 80, intensifica a reflexão e as ações com as micro e pequenas 
empresas para ampliar a implementação de práticas sustentáveis no 
dia a dia desses negócios. Vamos fazer mais e melhor com menos, 
tendo em vista a necessidade de menor utilização de insumos, como 
energia, água e matéria-prima pelas empresas em geral.

Desenvolvimento sustentável pressupõe micro e pequenas 
empresas fortes e competitivas11. A transição da economia atual 

para um modelo sustentável implica distribuição mais equilibrada 

dessas riquezas, conhecimento e tecnologias. Passa também por 

uma maior participação das micro e pequenas empresas na geração 

de riquezas e no desenvolvimento brasileiro. Decididamente, os 

pequenos negócios estão na agenda político-institucional da nova 

economia global.

11 Ricardo Abramovay finaliza seu artigo neste livro: “Para as micro e pequenas empresas, participar ativa-
mente da construção de uma economia de mercado voltada ao respeito aos limites dos ecossistemas e à 
oferta de bens e serviços úteis para as pessoas e para os tecidos sociais em que elas se encontram será 
um desafio difícil, mas fascinante. E o papel do Sebrae nesse sentido é absolutamente crucial.”
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Empreendimentos sustentáveis, 
só em economias sustentáveis

Ricardo Abramovay1

Existem poucos trabalhos científicos sobre a relação entre 
empreendedorismo de pequeno porte e sustentabilidade. Uma 
consulta ao site da principal organização empresarial global voltada 
a temas socioambientais, o World Business Council on Sustainable 
Development, é suficiente para ver o quanto a abordagem do tema 
é incipiente, normativa e escassa em informações empíricas (www.
wbcsd.org/web/publications/sme.pdf). Nesse sentido, o esforço do 
Sebrae em escutar os micro e pequenos empreendedores é bem-
vindo, pois preenche uma grave lacuna.

Há uma exceção a essa precariedade geral: em atividades 
agrícolas, a pesquisa já trouxe resultados significativos e, infelizmente, 
preocupantes. No Brasil, desde o século XIX, o fogo e a destruição 
florestal estão na raiz da própria ocupação do território como um 
todo (DEAN, 1996) e as unidades familiares de produção (que 
correspondem, grosso modo, ao que o Sebrae classifica como 
microempresas) não fogem à regra geral. 

Se as pastagens naturais eram apropriadas prioritariamente pelo 
latifúndio, as famílias que avançaram do Alto Uruguai, no Rio Grande do 
Sul, em direção ao Oeste Catarinense e Oeste do Paraná fertilizavam 
suas terras com os resultados da mata queimada e praticavam um 
sistema de rotação de terras que, durante duas ou três gerações era 

1 Professor Titular do Departamento de Economia da FEA e do Instituto de Relações Internacionais da USP, 
pesquisador do CNPq, coordenador de Projeto Temático Fapesp sobre Mudanças Climáticas e autor de A 
Transição para uma Nova Economia, a ser lançado na Rio+20 pela Editora Planeta Sustentável.
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compatível com o tamanho de suas unidades produtivas (WAIBEL, 
1949). Esse sistema de reposição da fertilidade esgota-se no início 
de 1970, em virtude do encurtamento dos prazos de pousio, o que 
coincide com o começo das políticas que permitiram transformar as 
bases técnicas da agricultura brasileira, estimulando o uso crescente 
de insumos de origem industrial e a mecanização em larga escala 
(ABRAMOVAy, 1981). Se o desmatamento foi a marca da expansão da 
agricultura familiar no Sul do Brasil na primeira metade do século XX, 
a erosão, a poluição dos cursos d’água e a perda de biodiversidade 
estão entre suas características dominantes dos anos 1970 para cá.

A geografia brasileira produziu uma visão coerente dos problemas 
socioambientais da agricultura em diferentes regiões e biomas. A 
obra emblemática, nesse sentido, é a Geografia da Fome, de Josué 
de Castro, que pode ser considerada o primeiro grande ensaio de 
ecologia social, do estudo da relação metabólica entre a produção 
material e seus fundamentos biológicos no Brasil. Depois dele, Manoel 
Correia de Andrade, Bertha Becker e Orlando Valverde, entre outros, 
aprofundaram essa abordagem em diferentes regiões do País.

Mas quando se trata de examinar os mais importantes problemas 
socioambientais dos empreendimentos de pequeno porte, em geral, 
fica nítido o contraste entre a riqueza de informações e análises que 
se referem aos agricultores familiares e a parcimônia dos trabalhos 
quanto a segmentos não agrícolas. No entanto, a importância 
econômica e social das pequenas e médias empresas não agrícolas 
é, certamente, até maior que da agricultura familiar. 

Já na Economia Informal Urbana brasileira, existem, segundo o 
IBGE, cerca de nove milhões de micro e, na maior parte dos casos, 
nano estabelecimentos, aos quais acrescentam-se milhões de 
iniciativas com graus variados de formalização. A dispersão setorial 
desses negócios explica a dificuldade de encará-los sob uma ótica 
unificada e coerente, no que se refere à relação entre os ecossistemas 
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dos quais dependem e os recursos que utilizam, contrariamente ao 
que ocorre no setor agrícola: para as lavanderias, a água é essencial; 
nas padarias, o principal impacto pode estar no uso da lenha ou na 
destinação do óleo de cozinha; e, nas oficinas, no despejo de detritos 
que vão poluir os cursos d’água.

Da mesma forma, se o empreendedorismo de pequeno porte no 
setor agrícola é marcado por certa coerência no uso de recursos e 
por algum tipo de unidade na representação social, nas reivindicações 
e até nas políticas públicas setoriais, o mesmo está muito longe de 
ocorrer quando se abordam unidades de micro e pequeno porte fora 
da agricultura.

A sustentabilidade dos micro e pequenos negócios não é e não 
poderia ser um tema à parte e separado da sustentabilidade da vida 
econômica como um todo, onde quer que seja. Não seria razoável 
nem justo esperar dos micro e pequenos negócios que ocupassem 
um papel de vanguarda na transição para uma economia de baixo 
carbono e de utilização cada vez mais eficiente dos recursos materiais, 
energéticos e bióticos dos quais depende a vida social. 

Muitas são as vezes que o empreendedorismo de pequeno porte 
oferece exemplos significativos de inovação socioambiental e que 
se traduzem em marcas de qualidade e produtos de nichos. Mas o 
desafio da emergência de uma economia que contribua ao avanço do 
desenvolvimento sustentável não pode ser encarado como resultado 
da gradual expansão de segmentos nobres, porém minoritários. Ela 
será o produto de uma orientação geral que envolve governo, grandes 
empresas e o próprio comportamento das famílias.

A primeira pesquisa do Sebrae mostra uma consciência difusa, 
mas certamente real, a respeito da existência de problemas ambientais 
na gestão dos negócios dos micro e pequenos empreendedores. 
Mesmo que 58% dos entrevistados declarem não conhecer nada 
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sobre sustentabilidade e meio ambiente, quase três quartos deles 
reconhecem que as empresas deveriam atribuir importância ao 
meio ambiente e 69% consideram que sua empresa passa uma 
boa imagem a respeito do meio ambiente para seus clientes. Dos 
3.058 questionários aplicados, 57% correspondem a empresas do 
setor de comércio e serviços de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande 
do Sul, Paraná, Rio de Janeiro e Bahia. Vivem num ambiente onde 
temas ambientais são veiculados no cotidiano pela grande mídia e, 
muitas vezes, podem empenhar-se em práticas eficientes e pouco 
dispendiosas: já é comum nos grandes centros urbanos que farmácias 
e supermercados recebam pilhas usadas que deixam de ir para o lixo 
comum e que padarias evitem jogar o óleo de cozinha pelo ralo. 

É importante a revelação da pesquisa de que 67% do conjunto 
das empresas fazem coleta seletiva de lixo (o que, muitas vezes, 
não é trivial, pois exige contato com organizações que recebem 
esse lixo, o que nem sempre é feito pelo sistema convencional de 
coleta), 68% controlam o consumo de papel, quase 80% estão 
atentas ao consumo de água e energia e 62% usam solventes, 
cartuchos de tinta e produtos de limpeza de forma responsável. 
No entanto, quando as práticas exigem mobilização mais ativa e 
mudanças nos próprios processos produtivos, o desempenho é 
bem pior: assim a reciclagem de pneus, baterias e pilhas, o uso 
de material reciclado nos processos produtivos e a captação e a 
reutilização da água da chuva são práticas que atingem parcela 
minoritária das pequenas empresas.

A sustentabilidade na periferia das 
decisões econômicas

Por mais importante que seja a pesquisa levada adiante pelo 
Sebrae, ela deve ser situada como parte do estágio no qual se 
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encontra a emergência de uma economia em que a preservação e a 
regeneração dos serviços ecossistêmicos não seja um detalhe ou um 
aspecto, mas ocupe o centro da própria oferta de bens e serviços.

Pode-se dizer que a preocupação subjacente à pesquisa 
do Sebrae rema contra a maré, apesar dos exemplos tópicos e 
localizados, capazes de representar um caminho construtivo. Em 
pleno ano da Rio+20, não há sinal relevante de que a chamada 
economia verde (em cujo centro está a preocupação de reduzir o 
consumo de materiais, energia e recursos bióticos em que se baseia a 
oferta de bens e serviços) seja fonte de inspiração a qualquer aspecto 
da política econômica e muito menos da política industrial recente. 

A “Diretriz Estruturante” número 5 do Plano Brasil Maior propõe 
a “consolidação de competências na economia do conhecimento 
natural” e, no item relativo à “dimensão sistêmica”, menciona 
ecodesign, construção modular para redução de resíduos na 
construção civil, apoio a cadeias de reciclagem e fontes renováveis 
de energia para a indústria. Mas, com a importante exceção referente 
a produtos da cana-de-açúcar (desde o etanol até o plástico e 
diversos polímeros vindos da biomassa), o Brasil não está avançando 
em organizações de pesquisa e inovação voltadas, especificamente, 
para a sustentabilidade. 

As políticas industriais orientam-se muito mais para proteger a 
organização empresarial já constituída do que a avançar na economia 
de materiais, de energia e na forma de usar os recursos bióticos. 
Enquanto, por exemplo, nos EUA, o apoio à indústria automobilística, 
a partir da crise de 2008, foi condicionado a melhorias no desempenho 
energético dos motores (que estava vergonhosamente estagnado, 
desde o início dos anos 1990, ampliando de forma absurda o 
consumo de produtos fósseis e as emissões, como mostra o 
importante livro de Sperling e Gordon, 2009), no Brasil não houve 
qualquer contrapartida ambiental ou de eficiência energética para as 
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vantagens recebidas pelo setor automobilístico. Já em 2012, quando 
se anuncia uma política voltada para combater o preocupante 
processo de desindustrialização pelo qual passa o País, a economia 
verde é assunto fora da pauta.

É o que mostra o levantamento feito pelo jornal Valor Econômico. 
Foram listados ali 16 benefícios concedidos desde o início do governo 
Dilma Roussef para reverter a desindustrialização brasileira e mais seis 
promessas. Nenhuma delas guarda qualquer relação com a economia 
verde, ou seja, com o melhor uso de recursos para a produção de 
bens e serviços. E, como sempre ocorre em momentos de crise, no 
Brasil, as políticas têm o fortalecimento da indústria automobilística 
como seu foco central: montadoras que se instalarem no País terão 
um abatimento, até 2013, de 30% no IPI. 

A essa medida somam-se a promessa de celeridade na devolução 
de créditos tributários, a possibilidade de utilização do crédito PIS/
Cofins para a compra de bens de capital, isenção de IPI para bens 
de capital, material de construção, caminhões e veículos comerciais 
leves, redução de IPI para linha branca, desoneração da folha de 
pagamentos, alíquotas e fiscalização sobre importações e preferência 
para produtos nacionais em licitações públicas.

É nítido o contraste entre esse conjunto de medidas e a maneira 
como algumas das principais economias do mundo reagiram ao 
declínio das atividades econômicas, desde 2008. No caso brasileiro 
– e isso refere-se ao conjunto da América Latina que passa, como 
bem revelou relatório recente do Programa das Nações Unidas para 
o Meio Ambiente (Pnuma/Mercosur, 2011), por um processo de 
reprimarização –, o fator básico de declínio da indústria não é uma 
redução de demanda decorrente da crise financeira, mas a perda de 
poder competitivo derivada, de fato, em grande parte, de importações 
a preços imbatíveis.
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Mas, como mostra o relatório do Pnuma, o que está em jogo aí é o 
fato de que a América Latina (e, sobretudo, o Brasil) insere-se no mercado 
mundial, cada vez mais como grande exportador de commodities 
agrícolas e minerais, perdendo espaço precioso de sua presença 
global com produtos e serviços da economia do conhecimento. Só 
que as medidas de política industrial adotadas no início de 2012 não 
vinculam o enfrentamento dos problemas vividos pela indústria àquilo 
que está no Plano Brasil Maior, que é o ganho de competitividade pelo 
melhor uso dos recursos e pela economia do conhecimento.

Os efeitos dessa estrutura produtiva sobre as micro e 
pequenas empresas são inevitáveis: na Amazônia, por exemplo, 
o predomínio, até hoje, de uma economia da destruição (e não do 
conhecimento da natureza, para usar a expressão da professora 
Bertha Becker) não abre caminho para a implantação de pequenas 
iniciativas descentralizadas e voltadas ao uso sustentável de 
recursos florestais madeireiros e não madeireiros. Não existe, 
por exemplo, na região, uma indústria madeireira significativa 
que traga consigo design, engenharia, projetos, mas também 
biólogos e engenheiros florestais, em suma, o que é fundamental 
na atual economia do conhecimento. 

O mesmo pode ser dito de cadeias produtivas ligadas a produtos 
da biodiversidade. Com exceção do açaí e da castanha do Pará, 
são irrisórias as cadeias produtivas ligadas a produtos florestais 
não madeireiros. E, quando existem, dão lugar a uma sequência 
frequentemente predatória de intermediários que pouco contribuem 
para vincular o fortalecimento dos pequenos negócios à inovação, 
à informação e ao aproveitamento dos conhecimentos naturais das 
populações locais.

Reagir a esse quadro estrutural com medidas de apoio à indústria 
tal como ela existe hoje é compreensível, já que responde à pressão 
econômica que os setores dominantes exercem sobre a própria for-
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mulação da agenda pública. Mas não se pode dizer que seja uma 
resposta construtiva para o problema da reprimarização e da desin-
dustrialização pela qual passa o País.

No entanto, o potencial de valorização dos micro e pequenos 
negócios com base no melhor aproveitamento dos recursos sociais 
são imensos e não se restringem ao uso direto de diferentes biomas. 
Mas esses potenciais dependem de uma orientação pública e privada 
que está distante da estratégia mais geral das iniciativas das grandes 
empresas e das políticas governamentais.

Perigosos recuos globais 

O panorama internacional relacionado à transição para uma 
economia de baixo carbono voltada ao uso mais eficiente dos 
recursos materiais, energéticos e bióticos beira hoje à desolação. 
Seria surpreendente que, em tal quadro, micro e pequenos 
empreendimentos brasileiros se destacassem como exceção. Para 
ilustrar o contexto geral em que se inserem as preocupações que 
motivaram a pesquisa do Sebrae e o quanto esse contexto mostra a 
lentidão das transformações em direção a uma economia sustentável, 
vale a pena citar dois documentos internacionais recentes. 

O primeiro é o índice PwC da economia de baixo carbono (PwC, 
2011). O trabalho acompanha o esforço global para reduzir as 
emissões de gases de efeito estufa ao longo do tempo e constata 
que entre 2000 e 2009 a intensidade-carbono da economia 
mundial (ou seja, a comparação entre o valor da produção de 
bens e serviços e as emissões de gases de efeito estufa a que 
sua produção dá lugar) diminuiu, mas a uma taxa muito inferior ao 
que seria necessário para manter o aquecimento global no limite 
do aceitável. Cada dólar ou euro da economia global foi oferecido 
com base em emissões que caíram 0,8% ao ano entre 2000 e 
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2009. O problema é que, para que a temperatura se mantenha no 
limite do socialmente aceitável (elevação máxima de dois graus até 
2100), esse declínio teria que ter sido muito maior, com média de 
2% ao ano, ao longo da última década.

O trabalho da PwC constata que, em 2010, não só o declínio foi 
inferior ao necessário, mas que houve, pela primeira vez na década, 
um aumento das emissões relativas ao valor produzido na economia 
global. É o que a consultoria chamou de retomada suja (dirty recovery, 
em inglês). Como o importante, quando se trata de emissões, não são 
apenas os fluxos, mas também o estoque acumulado na atmosfera, 
isso significa que cada vez que não se chega ao objetivo de redução 
capaz de conter a elevação da temperatura nos dois graus estipulados 
como limite pela comunidade científica, a taxa posterior de redução 
tem que ser maior. 

Se, no início dos anos 2000, com uma redução de 2% ao ano da 
intensidade carbono seria possível descarbonizar a vida econômica 
reduzindo, portanto, a ameaça representada pelo aquecimento 
global, a estimativa da PwC é de que essa redução tem que ser, a 
partir de 2012, de 4,8%. E, a cada ano que não se atinge essa meta, 
a taxa de redução da intensidade carbono terá que ser maior, se o 
objetivo for evitar mudanças climáticas devastadoras. 

No entanto, quando a economia global começou a se recuperar 
da crise de 2007/2008, não só a redução não atingiu esse patamar, 
como houve aumento na intensidade carbono da economia mundial. 
Como mostra o trabalho, o responsável por esse aumento não é 
apenas a China, mas também os Estados Unidos – onde o carvão e 
o petróleo tornam-se cada vez mais importantes no funcionamento 
da economia, apesar dos investimentos em energias renováveis.

É chocante o contraste entre a gravidade das informações trazidas 
a público pela PwC e a timidez dos resultados das conferências 
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internacionais voltadas a melhorar a governança das mudanças 
climáticas. Na Conferência das Partes das Nações Unidas de 2011, 
em Durban, o máximo que se conseguiu foi um compromisso de que 
em 2015 será formulado um acordo com força legal para ser aplicado 
a partir de 2020. Isso num contexto em que a intensidade carbono 
da economia mundial está aumentando e teria que cair 4,8% ao ano.

É importante mencionar o trabalho do Stockholm Resilience Centre, 
na Suécia, liderado por Johan Rockstrom, publicado na Nature, segundo 
o qual as sociedades contemporâneas já ultrapassaram três fronteiras 
ecossistêmicas, além das quais é ameaçada à própria vida social: mu-
danças climáticas, biodiversidade e ciclo do nitrogênio. Em outras seis 
áreas (acidificação dos oceanos, água, uso do solo, poluição, aerossóis 
e ciclo do fósforo), os riscos são imensos (www.stockholmresilience.org/
research/researchnews/tippingtowardstheunknown.5.7cf9c5aa121e17
bab42800021543.html, última consulta, 20 de março de 2012).

E isso torna fundamental o segundo trabalho, o da consultoria 
global KPMG (2012). Em 2011, cada unidade de dólar levada ao 
mercado na economia mundial apoiou-se em emissões de gases 
de efeito estufa 23% menores que em 1992. O uso de materiais 
por dólar também caiu 21%, o que se deve fundamentalmente a 
mudanças tecnológicas, a novas fontes de energia e ao aumento da 
responsabilidade socioambiental corporativa. 

O problema é que, apesar desse avanço, o aumento na riqueza foi 
de tal magnitude que a produção de cimento ampliou-se 170%, o uso 
de fertilizantes foi 135% maior, a produção de plásticos cresceu 130%, 
a de aço 100% e a de materiais de construção, 80%. Apesar do bom 
desempenho representado pelo declínio na intensidade-material e na 
intensidade-carbono da economia mundial (ou seja, menos materiais 
e menos emissões por unidade de produto gerada), o resultado é que 
a extração de materiais da superfície terrestre cresceu 41%, nesse 
período, e as emissões de gases de efeito estufa aumentaram 39%.
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O que mais chama a atenção nesse trabalho da KPMG é que, 
apesar dos avanços na responsabilidade socioambiental corporativa 
e das transformações técnicas que permitem reduzir a intensidade 
material, energética e de carbono das atividades econômicas, a oferta 
de bens e serviços é cada vez mais impactante sobre os ecossistemas. 
E, nisso, a responsabilidade das grandes corporações é crucial. 

Baseado em estudo da Trucost, a KPMG (2012) apresenta os 
principais resultados das atividades corporativas em 11 setores 
(transportes aéreos, automóveis, bebidas, indústria química, 
eletricidade, alimentação, indústria de metais, mineração, transporte 
marítimo, petróleo/gás e telecomunicações e internet). Os resultados 
são impressionantes. Em 2008, os danos ambientais provocados pelas 
três mil maiores empresas globais de capital aberto correspondem a 
nada menos que metade do valor adicionado que geram. 

Se fosse colocado um preço no uso predatório dos recursos 
ecossistêmicos de que dependem, seus lucros cairiam imediatamente 
pela metade. É chocante a constatação de que esses impactos 
ambientais estão aumentando e não diminuindo: os custos ocultos da 
devastação dobram a cada 14 anos, segundo a KPMG. E é possível 
que esse dano esteja subestimado. 

O cálculo feito pela consultoria Trucost e exposto pela KPMG 
consiste na transformação em valores de 22 variáveis ambientais em 
três áreas: emissões, uso de água e geração de lixo. Não se calcula, 
por exemplo, os danos não diretamente ambientais, as perdas 
sociais representadas pelos engarrafamentos de trânsito nas grandes 
cidades ou as doenças respiratórias provocadas pelo acúmulo de 
materiais particulados nas regiões metropolitanas brasileiras.



Conclusão

Seria um equívoco, com base nas informações aqui expostas (e 
que são reiteradas nos mais importantes documentos produzidos 
pelas Nações Unidas, como parte da preparação da Rio+20), dizer 
que o mundo contemporâneo está paralisado diante do avanço dos 
imensos desafios socioambientais do Século XXI. Os avanços são 
notáveis em fontes renováveis de energia, em formas mais econômicas 
de uso dos materiais e, sobretudo em alguns países europeus, no 
início de um desligamento entre a oferta de bens e serviços e os 
recursos dos quais depende a produção social. 

O pesquisador britânico Chris Goodall faz, em trabalho recente, 
a constatação inédita de que na Grã-Bretanha o crescimento 
econômico entre 2000 e 2007 foi alcançado com a utilização de 
menos recursos não só por unidade de valor gerada, mas também em 
termos absolutos, o que resulta certamente de progresso científico e 
tecnológico e mudanças nos comportamentos das famílias.

O problema é que os avanços obtidos até aqui, mesmo em 
sociedades onde as inovações industriais voltam-se de forma crescente 
à economia de materiais, de energia e à redução de emissões (o que não 
parece ser o caso brasileiro, infelizmente) são largamente insuficientes 
para que se respeitem as fronteiras ecossistêmicas, além das quais a 
própria vida social encontra-se sob ameaça.

E justamente pela urgência de que esses avanços sejam 
acelerados é que as micro e pequenas empresas terão papel cada vez 
mais importante. Uma economia voltada ao respeito e à regeneração 
dos serviços ecossistêmicos dos quais dependem as sociedades 
humanas só é possível se for ampliado o rastreamento que revele, 
publicamente, os impactos das atividades empresariais. Isso supõe, 
em primeiro lugar, o abandono do traço predominante no capitalismo 
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global desde o início dos anos 80, no século XX, e que é o horizonte 
de curtíssimo prazo em que a utilização dos recursos submeta-se aos 
interesses imediatos e à volatilidade das finanças, naquilo que ficou 
conhecido como o capitalismo dos acionistas (shareholder capitalism), 
em que a função social da empresa não está em produzir utilidades, 
nem mesmo em propiciar lucros, e sim em mostrar-se capaz de atrair 
o interesse de investidores cujos recursos deslocam-se entre diversas 
atividades a uma velocidade quase infinita. 

A publicação recente do relatório sobre capitalismo sustentável 
(Generation Investment Management, 2012) e a decisão de empresas 
como a Unilever de recusar a publicação de balanços trimestrais 
sinalizam um movimento de volta à ideia de que a solidez das 
atividades empresariais não pode submeter-se ao caráter efêmero 
que as finanças assumiram na economia da informação em rede.

O movimento de valorização dos objetivos de longo prazo das 
empresas só terá sucesso se for acompanhado de transparência, de 
visibilidade crescente das atividades empresariais, o oposto do que 
ocorreu nos últimos 30 anos com a financeirização cada vez maior da 
vida social. Para as micro e pequenas empresas, participar ativamente 
da construção de uma economia de mercado voltada ao respeito aos 
limites dos ecossistemas e à oferta de bens e serviços úteis para as 
pessoas e para os tecidos sociais em que elas se encontram será um 
desafio difícil, mas fascinante. E o papel do Sebrae neste sentido é 
absolutamente crucial.
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Rota segura até 2050

Marina Grossi1

Cinquenta anos depois do primeiro alerta público sobre os riscos 
da contaminação do meio ambiente por resíduos tóxicos, chegamos 
finalmente a um patamar decisivo para substituir a economia tradicio-
nal por um modelo de desenvolvimento capaz de garantir a sobrevi-
vência dos empreendimentos, dos recursos naturais e da sociedade. 
Do lançamento do livro Silent Spring, de Rachel Louise Carson, nos 
Estados Unidos, em 1962, dando origem ao movimento ambienta-
lista, à realização da Conferência das Nações Unidas sobre Desen-
volvimento Sustentável, no Rio de Janeiro, em 2012, já acumulamos 
conhecimento para decidir qual o melhor caminho a seguir. 

O arcabouço conceitual produzido a partir da denúncia da 
bióloga e escritora norte-americana demonstra que o modelo de 
desenvolvimento forjado na Revolução Industrial – e ainda prevalente 
– é inviável sob todos os aspectos, provocando danos maiores do 
que se pensava. Durante mais de dois séculos, as decisões – nas 
empresas ou na administração pública – foram tomadas com visão 
de curto prazo, desconsiderando os impactos a elas associados, 
tanto na sociedade como no meio ambiente. Demoramos, mas 
aprendemos que a atividade econômica, para ter sucesso e para 
que seja perene, depende da conservação e valorização dos ativos 
ambientais e do bem-estar social. 

O relatório Vision 2050, denso e pragmático estudo produzido 
pelo WBCSD (sigla em inglês do Conselho Empresarial Mundial para 
o Desenvolvimento Sustentável), sintetiza as conclusões científicas 

1 Economista. Presidente do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBEDS)
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extraídas nesse processo de discussão. Fruto de um esforço de 
29 empresas globais associadas ao WBCSD e da cooperação de 
consultores, especialistas e colaboradores de múltiplos setores, 
o relatório é um poderoso instrumento para auxiliar líderes 
governamentais, empresariais e de outros segmentos da sociedade 
a não cometerem os mesmos erros do passado. Como integrante 
da rede mundial do WBCSD, o Conselho Empresarial Brasileiro para 
o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) primeiro traduziu e depois 
adaptou o relatório para a realidade brasileira, conforme veremos 
mais adiante. 

As decisões unilaterais com efeitos indesejáveis a que se referem 
os autores do estudo explicam, em última instância, o cenário 
preocupante de hoje. O exemplo da energia é bem significativo. A 
matriz energética baseada fundamentalmente em combustível fóssil 
colocou em risco a segurança climática do planeta devido à crescente 
emissão de gases de efeito estufa, especialmente o CO2. Sabemos 
que as alterações climáticas representam o maior desafio deste 
século para a humanidade. Os efeitos da mudança do clima já são 
sentidos em todos os pontos do planeta, interferindo diretamente nos 
serviços ambientais e na sobrevivência da sociedade, com a quebra 
de ativos econômicos, ameaças à saúde e à segurança física das 
pessoas no campo e nas cidades.

Além de utilizar majoritariamente fontes indutoras do aquecimento 
global, a energia é mal distribuída no mundo: a parcela de 1 bilhão de 
pessoas mais ricas consome acima de 50% da oferta, deixando 4% 
para a parcela de 1 bilhão de mais pobres. 

As alterações climáticas podem comprometer, por exemplo, os 
avanços obtidos na distribuição de água, outro recurso essencial 
para a sobrevivência das pessoas e dos negócios. Entre 1990 e 
2010, mais dois bilhões de pessoas tiveram acesso a fontes de água 
potável melhores, o que corresponde a 89% da população mundial, 
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ou 6,1 bilhões de habitantes. Se não houver um esforço global bem 
estruturado que evite que o aquecimento medido do planeta seja 
superior a 2º C, não só perderemos a perspectiva de universalizar a 
distribuição de água, como também comprometeremos a produção 
de alimentos, tornando praticamente impossível vencer o desafio de 
erradicar a pobreza, entre outros também relevantes.

O Brasil tem algumas peculiaridades vantajosas, mas está diante 
também de sérios desafios. Nosso País possui a matriz energética mais 
limpa do planeta e detém a maior reserva de água doce disponível. 
Contudo, figura entre os maiores emissores de CO2 em função da 
destruição de florestas. Além disso, ainda não definimos as bases 
institucionais para nos posicionarmos, como todos esperamos, como 
um dos principais líderes mundiais da economia verde.

Nossas contradições não param aí: somos a sexta maior economia 
do mundo e amargamos o fato de estarmos entre os 12 países mais 
desiguais, apesar das inegáveis melhorias obtidas no combate à 
pobreza nos últimos anos. Na década passada, a renda dos 50% 
mais pobres do Brasil cresceu 68%, enquanto a dos 10% mais ricos 
registrou crescimento de 10%, segundo estudo apresentado pela 
FGV – Fundação Getúlio Vargas. 

Há consenso hoje entre as lideranças mais consequentes, no 
Brasil e no mundo, que o único caminho para reverter o quadro 
da degradação ambiental e da pobreza é o desenvolvimento 
sustentável. Trata-se de um conceito de fácil compreensão no 
plano teórico. Os especialistas que o conceberam na década de 
1980 o definiram como um modelo de desenvolvimento em que a 
atividade econômica deve estar sempre associada às demandas 
sociais e ambientais para atender às atuais e as futuras gerações. 
A sua implementação, no entanto, é extremamente complexa. A 
substituição do modelo tradicional de desenvolvimento exige 
investimentos financeiros e políticas públicas voltadas para geração 
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de conhecimento e inovação tecnológica. Exige, sobretudo, uma 
mudança de cultura, de estilo de vida. 

O Vision 2050 diz que é necessário limitar o uso de materiais 
não renováveis à média de cinco toneladas por ano por pessoa, em 
comparação com o consumo de 85 toneladas nos EUA em 2009. 
Caberá aos líderes de hoje, sejam eles da área governamental, 
empresarial ou da sociedade civil, a tarefa de viabilizar as 
mudanças técnicas e culturais cruciais para a transição do modelo 
de desenvolvimento.

Nos 30 primeiros anos desse processo de discussão, entre as 
décadas de 60 e 80, o tema meio ambiente esteve restrito a uma 
pequena elite do meio acadêmico e de ativistas políticos. Como reflexo 
dessa mobilização do movimento ambientalista, a ONU promoveu, no 
decorrer desse período, importantes encontros globais, envolvendo 
lideranças políticas de todos os continentes. Alguns representam 
marcos históricos. A Conferência Internacional sobre Meio Ambiente 
Humano, realizada em junho de 1972, foi um deles, ao reconhecer, 
oficialmente, que o modelo de desenvolvimento adotado a partir da 
revolução industrial era inadequado. 

Na década seguinte, a Comissão Brundtland, composta por 21 
especialistas, estudou durante cinco anos temas levantados pela 
ciência como aquecimento global, camada de ozônio, desertificação, 
entre outros, e concluiu seu trabalho, em 1987, com um relatório 
no qual aparece, pela primeira vez, o conceito internacionalmente 
adotado de desenvolvimento sustentável2.

2 “O desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a ca-
pacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades, significa possibilitar que 
as pessoas, agora e no futuro, atinjam um nível satisfatório de desenvolvimento social e econômico e de 
realização humana e cultural, fazendo, ao mesmo tempo, um uso razoável dos recursos da terra e preser-
vando as espécies e os habitats naturais.”
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O grande salto, ainda no plano teórico e restrito a pequenos 
grupos, aconteceu em 1992, quando o Rio de Janeiro sediou a 
Conferência Internacional de Meio Ambiente e Desenvolvimento, 
reunindo 170 chefes de estado, além de ONG e especialistas de 
diferentes áreas. A Rio-92, como ficou conhecida, teve o mérito de 
estabelecer uma agenda de cooperação internacional, viabilizando, 
pelo menos em tese, a aplicação política dos conceitos contidos no 
relatório lançado cinco anos antes. Também foi o nascedouro de 
duas das mais importantes convenções internacionais ambientais: a 
climática (UNFCCC) e a de biodiversidade (CBD). 

Outro fato imprescindível para que o tema ganhasse força 
e chegasse ao mundo real foi a inclusão do setor empresarial, 
até então tido apenas como agente poluidor, o vilão. Naquela 
conferência, a participação do setor se restringiu ao discurso 
solitário do empresário suíço Stephan Schmidheiny, que abordou 
a integração de indústrias, bancos e prestadores de serviço no 
movimento pelo desenvolvimento sustentável. Meses depois, ele e 
empresários visionários fundaram a instituição que deu origem ao 
World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), 
rede que, a partir de 1997, o CEBDS passou a integrar. 

Na Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, realizada 
em Johanesburgo, África do Sul, em 2002, o grande avanço foi o 
estabelecimento das oito metas sociais e ambientais do milênio e o 
reconhecimento formal de que o sucesso da missão dependerá, im-
prescindivelmente, de um entendimento estruturado entre os setores-
-chave da sociedade, sobretudo o governamental e o empresarial. 

Agora, em 2012, o papel das empresas será outro. Ao longo desses 
20 anos, as empresas começaram a notar que a sustentabilidade é, de 
fato, um bom negócio. Primeiro, porque reduzia os riscos de acidentes 
e multas; depois, porque economizava recursos com energia, água, 
material (ecoeficiência), e, finalmente, porque é o que deve ser feito, 
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como um novo valor. Infelizmente, no último caso, os exemplos ainda 
são restritos, mas inspiradores e devem ser expostos. A título de 
ilustração, uma pesquisa realizada pelo Global Compact e Accenture, 
consultando 766 CEO do mundo todo sobre sustentabilidade, não 
deixa dúvidas sobre o processo de transição em direção a um novo 
modelo de desenvolvimento. 

A pesquisa revela, por exemplo, que 93% dos CEO deixaram de 
enxergar a sustentabilidade como um mero diferencial, mas a veem 
como uma questão fundamental para o sucesso e a sobrevivência dos 
seus negócios. Esse expressivo percentual de líderes empresariais 
globais considera que o motor propulsor dessa transformação de 
cenário é movido por três fontes: poder do consumidor, tecnologia e 
colaboração com outros setores da sociedade.

O CEBDS foi fundado para liderar grandes empresas no processo 
de transição para um modelo de desenvolvimento capaz de harmonizar 
eficiência econômica, conservação e valorização dos serviços 
ambientais e integração social. Trabalha em parceria com instituições 
governamentais e entidades civis e acadêmicas, por entender que as 
metas da sustentabilidade só serão alcançadas por meio de uma bem 
estruturada sinergia de todos os setores da sociedade. Fazem parte 
do quadro de associados do CEBDS os maiores grupos empresariais 
dos mais variados segmentos – empresas que atuam na área de 
energia, mobilidade, infraestrutura, construção, química, siderurgia, 
metalurgia, bancos, alimentos, serviços etc. 

Faz parte também do nosso DNA a parceria com as pequenas e 
médias empresas. Durante dez anos, o CEBDS coordenou o projeto 
que possibilitou a criação da Rede Brasileira de Produção Mais 
Limpa, uma experiência extremamente produtiva e que merece ser 
multiplicada. Nas duas primeiras fases do programa, até 2005, foram 
criados núcleos regionais em 17 estados brasileiros. O resultado de 
uma pesquisa feita entre 161 empresas participantes do projeto não 
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deixa dúvida sobre os benefícios da ecoeficiência, para as empresas e 
para a sociedade. Ao todo, as empresas investiram aproximadamente 
R$ 6,3 milhões em melhorias orientadas pela aplicação da produção 
mais limpa e geraram um potencial de redução de custos anuais 
da ordem de R$ 23 milhões. A partir da implantação das soluções 
propostas, os benefícios ambientais foram os seguintes: 

•	 Redução anual do consumo de 6,2 milhões de toneladas de 
matérias primas;

•	 Economia de 351.125 toneladas de água; 

•	 Redução de 3,4 milhões de quilowatts/ano no consumo de 
energia elétrica;

•	 Redução anual de 1,7 milhão de metros cúbicos no consumo 
de gás;

•	 Redução na geração de 9,5 mil toneladas de emissões 
atmosféricas;

•	 Redução no tratamento e/ou lançamento de 267 mil metros 
cúbicos de efluentes líquidos industriais;

•	 Redução na geração de 945,8 mil toneladas/ano de resíduos 
sólidos e 3,8 mil toneladas de resíduos perigosos;

•	 Reciclagem interna de 7,5 mil toneladas/ano de resíduos 
transformados em matérias-primas e/ou novos produtos. 

Visando também à integração das pequenas e médias empresas 
nessa transição, o CEBDS trabalha agora, em conjunto com o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), na 
construção de um fundo fiduciário com objetivo de atender à cadeia 
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de fornecedores dos grupos associados. Seriam recursos disponíveis 
a juros baixos para alavancar investimentos das fornecedoras, 
adaptando seus processos produtivos a normas sustentáveis. 

Sem a efetiva integração das pequenas e médias empresas, não 
faremos a transformação desejada. Não haverá sustentabilidade no 
setor empresarial e, consequentemente, na sociedade. As grandes 
empresas não podem sobreviver desvinculadas de sua cadeia 
de fornecedores, assim como a recíproca é verdadeira. O peso 
das pequenas e médias empresas na economia é inquestionável, 
a começar pelo fato de que 99% dos empreendimentos formais 
registrados no País estão nessa categoria. Esse segmento 
responde a 25% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, por 
51,6% da força de trabalho com carteira assinada e por 39,7% da 
massa salarial.

A boa performance das empresas de menor porte no contexto 
da sustentabilidade traz benefícios para elas e os grandes grupos 
empresariais que compram seus produtos ou contratam seus 
serviços. Da mesma maneira, a situação inversa vai impactar de 
alguma forma a cadeia. A imagem, a reputação, a capacidade de 
se relacionar com seus stakeholders são quesitos fundamentais para 
valorizar os ativos intangíveis das empresas, independentemente do 
seu tamanho e peso no mercado. Os ativos intangíveis respondem 
por até 95% do valor da empresa. 

Há casos emblemáticos e famosos de grandes empresas 
que perderam fatia de mercado após ter sua marca envolvida em 
denúncias. A Nike é um deles. A gigante do mundo esportivo chegou 
a perder 15% de sua fatia de mercado após denúncia de exploração 
de trabalho infantil na Ásia na década de 90. A empresa aprendeu a 
tempo e conseguiu se recompor e assumir novamente liderança no 
mercado global. 
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A sinergia transparente em todo o caminho de uma cadeia 
produtiva – do grande grupo multinacional ao pequeno fornecedor 
– deve ser assegurada para enfrentar momentos de turbulências 
motivados por denúncias verdadeiras, como foi o episódio da Nike, 
ou falsas, como um caso enfrentado pela Basf no Brasil. A gigante 
alemã da indústria química é um exemplo de empresa que busca, 
continuamente e com uma admirável disciplina e transparência, a 
sustentabilidade de seus processos produtivos, tanto internamente 
como com o público externo – vizinhos, consumidores, governos e 
demais stakeholders. 

No livro Experiências empresariais em sustentabilidade, lançado 
em 2009 pela editora Elsevier Campus, o engenheiro e consultor em 
sustentabilidade Fernando Almeida narra um episódio em que a Basf 
teve seu nome envolvido numa denúncia de exploração de trabalho 
infantil. A ONG Instituto Observatório Social (IOS) denunciou que um 
dos fornecedores da companhia, a Minas Talco, utilizava mão de obra 
infantil na exploração de minério de talco em jazidas de Ouro Preto, 
MG. Um ano depois, ficou comprovada na Comissão de Direitos 
Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais que a denúncia 
era infundada. A Basf teve sua reputação assegurada inclusive 
com apoio de instituições civis que atuam no cumprimento da ética 
empresarial, como o Instituto Ethos e a Associação Brasileira dos 
Fabricantes de Brinquedos (Abrinq). Mas a Minas Talco não suportou 
o golpe e faliu. 

Grandes e pequenas empresas deverão estar articuladas para 
pôr em prática as recomendações do relatório Vision 2050 – A new 
agenda for business. Lançado pelo WBCSD, o estudo tem inspirado 
o planejamento estratégico de muitas empresas em todo o mundo, 
apontando o caminho para um mundo sustentável em 2050. O 
estudo foi elaborado com base em debates realizados com cerca de 
200 representantes de empresas, governos e especialistas de quase 
20 países, entre eles, o Brasil.
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 O CEBDS traduziu o relatório para ampliar e melhor efetivar a sua 
distribuição entre especialistas e lideranças de múltiplos setores no 
País. Agora, acaba de fazer a sua adaptação à realidade brasileira, 
dando um novo título ao documento: Visão – a nova agenda para os 
negócios no Brasil. 

O documento original expõe uma visão global das metas a 
serem atingidas por todos os países. Mas cada país tem as suas 
peculiaridades, seus desafios e suas oportunidades específicas. Um 
exemplo bem significativo para justificar a adaptação do documento: 
o relatório global aponta como cenário ideal que o planeta chegue a 
2050 utilizando uma matriz energética composta por 50% de fontes 
renováveis. No Brasil de hoje, já temos uma matriz com 40% de fontes 
renováveis. Em contrapartida, como as demais nações emergentes, 
o País tem outras vulnerabilidades que precisam ser enfrentadas, por 
meio da adoção de um novo modelo de gestão. Em quesitos como 
mobilidade, saneamento e habitação estamos muito distantes do que 
seria satisfatório. 

Feito com apoio da consultoria PWC, a adaptação do Visão 
2050 para a realidade brasileira tem sido bastante rica, com uma 
participação muito consistente das nossas empresas associadas, 
inclusive dos CEO, e de instituições parceiras. O rigor metodológico 
e a representatividade que temos nessa adaptação resultarão num 
documento único para tratar dos grandes desafios e oportunidades 
do nosso País nos próximos 40 anos. 

O ponto alto dessa adaptação foi durante o 4.º Congresso 
Internacional sobre Desenvolvimento Sustentável, o Sustentável 2011, 
em setembro de 2011, no Rio de Janeiro. Conseguimos reunir, em 
torno do tema, as maiores empresas do País, bem como a sociedade 
civil, em uma reflexão ampliada que subsidiará a posição do Brasil 
para nortear os rumos do desenvolvimento nos próximos anos, 
orientando também nossas ações no longo prazo. O Sustentável 
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2011 proporcionou um exaustivo debate sobre o conteúdo do Visão 
por meio de oficinas temáticas. 

Além das tarefas específicas de cada pilar, a versão brasileira do 
“Visão Brasil 2050” traz algumas recomendações básicas: 

•	 Criar e incorporar indicadores que incluam valores de ativos 
ambientais e sociais na contabilidade de governo e empresas;

•	 Capacitar e recapacitar a sociedade brasileira para empre-
gos verdes;

•	 Revisar e criar marcos regulatórios para incentivar a economia 
verde e a inovação tecnológica;

•	 Estimular o uso de soluções que conduzam a meios de produ-
ção, estilos de vida e comportamentos ecoeficientes;

•	 Valorizar as novas tecnologias;

•	 Incluir no custo dos produtos as externalidades, os serviços 
ecossistêmicos, a biodiversidade e a água;

•	 Manter as taxas de redução do desmatamento da floresta 
Amazônica e estipular metas para reduzir e/ou cessar o des-
matamento do cerrado e da caatinga, além de aumentar a 
produção de florestas plantadas;

•	 Ampliar e efetivar as atuais unidades de conservação;

•	 Reduzir as emissões de carbono nos mais diversos setores, 
indo além das metas da Política Nacional de Mudanças Cli-
máticas até 2020;
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•	 Proporcionar o acesso universal à mobilidade de baixa emissão 
de carbono e ampliar os investimentos em sistemas de trans-
porte multimodais;

•	 Aperfeiçoar a utilização de recursos e materiais e investir em 
processos de reciclagem e de reaproveitamento de resíduos;

•	 Investir na massificação do uso de fontes alternativas de ener-
gia, ampliando a participação desse segmento na matriz ener-
gética do País de forma a aumentar a segurança energética 
sem a necessidade de energia intensiva em carbono;

•	 Instrumentalizar o consumidor para que no ato de compra de-
cida por produtos e serviços de menor pegada ecológica e 
danos sociais;

•	 Realizar um planejamento territorial estratégico.

O cumprimento dessas recomendações será fundamental para 
atingirmos as metas previstas no relatório, que faz uma projeção para 
os próximos 40 anos. Nas próximas quatro décadas, nosso planeta 
terá um acréscimo de cerca de 30% em seu número de habitantes. 
Se pensarmos com a cabeça dos empresários tradicionais, o aumen-
to populacional representaria bilhões de novos consumidores ávidos 
por casas, carros e aparelhos eletrônicos. Contudo, agora, devemos 
levar em conta que a escassez de recursos e as grandes mudanças 
climáticas cercearão as possibilidade de todos esses nove bilhões de 
pessoas alcançarem e manterem o estilo de vida e padrão de con-
sumo compatíveis com a afluência dos mercados do mundo de hoje.

Se não implementarmos as mudanças necessárias no caminho 
do desenvolvimento sustentável e resolvermos manter os padrões 
atuais de produção e consumo, precisaremos de recursos naturais 
correspondentes a 2,3 planetas Terra. Como já dissemos anterior-
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mente, será preciso uma radical mudança cultural para nos adaptar-
mos a essa nova demanda. Nossa perspectiva é de atingirmos um 
estágio no qual a população global não apenas viverá neste planeta, 
mas viverá bem dentro dos seus limites.

Viver bem, dentro dessa nova concepção, significa um padrão de 
vida no qual as pessoas desfrutem de boas condições econômicas 
que as levem a ter acesso a educação, saúde, mobilidade, alimentos 
básicos, água, energia, moradia e bens de consumo. E viver bem 
dentro dos limites do planeta significa viver de tal maneira que esse 
padrão de vida possa ser sustentado com os recursos naturais dis-
poníveis e sem danos à biodiversidade, ao clima e aos ecossistemas. 

O Visão 2050, na edição original e na versão adaptada a outras 
realidades, tem por objetivo auxiliar líderes governamentais, empre-
sariais e de outros segmentos da sociedade a não cometerem os 
mesmos erros do passado. O relatório tenciona ainda dar subsídios 
a esses líderes que levem a uma compreensão conjunta de como 
poderão tomar decisões, visando aos melhores resultados possíveis 
para o desenvolvimento humano nas próximas quatro décadas. É 
também uma plataforma para manter abertos canais de diálogo e, 
dessa forma, continuar a levantar questões importantes com a finali-
dade de progredir nesse terreno inexplorado. 

Com base em informações técnicas extraídas de instituições de 
reputação inquestionável, os especialistas que produziram o Visão 
2050 asseguram que a transformação que temos pela frente repre-
senta grandes oportunidades em uma gama imensa de setores, à 
medida que os desafios globais de crescimento, urbanização, escas-
sez e mudanças ambientais se tornarem indutores estratégicos das 
relações comerciais nas próximas décadas. 

Os autores do relatório chegaram a alguns números que ilustram 
bem as oportunidades inerentes à nova economia. Só em recursos 
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naturais, saúde e educação, a magnitude desses negócios poderá 
chegar à ordem de US$ 500 bilhões a US$ 1,5 trilhão por ano em 
2020, alcançando entre US$ 3 trilhões e US$ 10 trilhões por ano em 
2050 – considerando-se os preços atuais, o que deve significar algo 
em torno de 1,5% a 4,5% do PIB mundial em 2050.

Toda a concepção do Visão 2050 foi baseada em nove pilares 
fundamentais, que também guiaram as metas para que o Brasil se 
torne um líder da economia verde nos próximos anos: valores das 
pessoas, desenvolvimento humano, economia, agricultura, florestas, 
energia, edifícios, materiais e mobilidade.

Para vencer os desafios e chegar ao cenário projetado no relató-
rio, foi traçado um caminho dividido em dois períodos distintos. O pri-
meiro, entre 2010 e 2020, foi descrito como Adolescência turbulenta. 
O segundo, de 2020 a 2050, o “Período de transformação”.

Estamos, portanto, nos primeiros anos da Adolescência turbulenta. 
É um período de energia e dinamismo voltado para a visão global 
da sustentabilidade. Será uma década de formação de ideias e de 
posicionamentos que vão se processar nos 30 anos subsequentes. 
De 2020 a 2050, as ideias e os fatos formados ao longo da primeira 
década amadurecerão em forma de conhecimentos, comportamentos 
e soluções mais consistentes. Será um período de consenso crescente 
e de transformações radicais em várias partes da sociedade – clima, 
economia, população – e de mudanças fundamentais nos mercados 
com a redefinição de valores, lucros e sucesso. 

No período da chamada Adolescência turbulenta em que 
estamos vivendo no momento, serão necessárias ações rápidas, 
radicais e coordenadas em vários níveis e entre parceiros diversos. De 
acordo com os autores do Visão 2050, esse novo senso de urgência 
ajudará a estabelecer as condições necessárias para reorientarmos 
o crescimento global na direção de um caminho de fato sustentável. 
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Os maiores desafios estão no preço do carbono e da conservação da 
biodiversidade, na fixação de prazos conjuntos entre as empresas para 
a redução das emissões de carbono e dos impactos sociambientais, 
coadjuvados por políticas voltadas para o fim dos desmatamentos e 
a promoção de pesquisas em agricultura. 

No escopo das transformações previstas no período da 
Adolescência turbulenta, o CEBDS está trabalhando com um grupo 
de empresas associadas para difundir e dar escala – esperamos num 
futuro muito próximo – à inclusão da base da pirâmide no mercado 
formal, via empreendedorismo sustentável. 

O desafio da erradicação da pobreza é um dos principais des-
taques na agenda da Rio+20, a conferência da Organização das 
Nações Unidas (ONU) para o desenvolvimento sustentável, e estará 
na pauta da sociedade nos próximos anos. A pobreza e a desi-
gualdade continuam a ser desafios críticos para o desenvolvimento 
sustentável e a estabilidade global. O setor empresarial, como um 
motor do crescimento econômico e desenvolvimento, tem um pa-
pel fundamental a desempenhar na aceleração do progresso para 
alcançar as metas de desenvolvimento.

As empresas podem ter um papel proativo principalmente 
por meio do desenvolvimento de projetos e estratégias de ação, 
utilizando o conceito de negócios inclusivos. A abordagem é uma 
grande promessa, mas ainda é limitada e há uma necessidade 
urgente de encontrar modos de reproduzir em escala e encorajar 
outras empresas a atuar na área. 

Os negócios inclusivos oferecem oportunidades para que as 
pessoas que vivem na base da pirâmide possam cumprir novos papéis 
como fornecedores, distribuidores, varejistas ou consumidores. Esse 
modelo de negócios ajuda as empresas a transformarem populações 
menos favorecidas em um mercado consumidor dinâmico e numa 
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fonte diversificada de fornecimento. Da mesma forma, a adoção desse 
conceito aumenta o acesso a produtos, serviços e oportunidades de 
sustento para as pessoas que vivem na base da pirâmide. 

As empresas que trabalham com pessoas de baixa renda estão 
implementando o conceito de negócios inclusivos. O segundo passo 
é ajudá-las a crescer ou a reproduzir seus modelos em outros mer-
cados, gerando benefícios para todos os envolvidos. Para os vende-
dores e consumidores que vivem na base da pirâmide, os negócios 
inclusivos são importantes, porque abrem portas a novas formas de 
sustento e a uma vida melhor. 

Para os empreendedores, trabalhar com a base da pirâmide é 
interessante, porque os modelos inovadores de negócios oferecem 
oportunidades de crescimento e acesso a novos mercados. Para 
os governos e os líderes locais, os negócios inclusivos alavancam o 
desenvolvimento de comunidades por meio da criação de soluções 
baseadas nas necessidades do mercado. 

Em resumo, os negócios inclusivos criam resultados para as em-
presas, para os investidores e, sobretudo, para aqueles que vivem na 
base da pirâmide. 

Para ilustrar essa importante iniciativa liderada pelo CEBDS, 
vale citar alguns cases de negócios inclusivos em quatro empre-
sas associadas:

•	 Coletivo Coca-Cola – No âmbito desse projeto, construí-
do em parceria com o BID, a Coca-Cola oferece capacitação 
para que as pessoas de classes menos favorecidas possam 
ser admitidas no primeiro emprego, fazendo conexão com 
grandes clientes da empresa, tais como Walmart, McDonalds, 
Pão de Açúcar, entre outros;
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•	 Walmart Brasil – Implantado experimentalmente em três lo-
jas – duas em Salvador e uma em Recife, o projeto de negó-
cios inclusivos do Walmart busca garantir o acesso a serviços 
que a comunidade não tem, oferecendo-os a preços baixos 
ou gratuitamente e mediante parcerias com organizações pú-
blicas e privadas; promover o envolvimento comunitário com 
responsabilidade social; contribuir para melhorar a qualidade 
de vida da região e gerar aproximação entre a loja e a co-
munidade. Entre os serviços oferecidos estão a emissão de 
documentos, a oferta de serviços em banco popular e clínica 
médica, o desenvolvimento de projetos sociais e cursos técni-
cos (aulas de informática e cozinha experimental). O programa 
será estendido às regiões Sul e Sudeste em breve; 

•	 Santander – O banco criou o Santander Microcrédito conven-
cido de que esse é um caminho seguro para expandir concei-
tos e práticas de sustentabilidade. Em busca de uma melhoria 
na qualidade de vida e motivadas pelo anseio de sucesso e 
independência, as pessoas procuram ferramentas para reali-
zar sonhos e construir novas perspectivas. Hoje, após alguns 
anos de convivência, os clientes são testemunhas de que 
quando a parceria é feita com responsabilidade e seriedade, 
gera crescimento mútuo e satisfação. A sustentabilidade está 
presente na geração de renda e emprego, impactando positi-
vamente o indivíduo, seu núcleo familiar e a comunidade;

•	 Vale – A empresa investiu R$ 1,9 bilhão em responsabilida-
de social corporativa ao longo dos últimos dois anos, criando 
linha de crédito para ampliar a capacidade de seus fornece-
dores e abrindo uma frente na área de educação para elevar 
o grau de profissionalização das empresas e qualificação téc-
nica dos trabalhadores. A Vale abriu ainda a frente de Realiza-
ção de Negócios com diversas iniciativas que visam a ampliar 
a oportunidade de participação dos fornecedores locais. 
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Também com foco nas transformações necessárias para esta 
década, o CEBDS protagoniza uma experiência inédita de pôr em 
prática o conceito de sustentabilidade no dia a dia de uma cidade 
e em uma região que precisa de melhoria. Trata-se do Programa 
Rio Cidade Sustentável, um projeto de infraestrutura urbana e 
transformação social com foco em sustentabilidade, que vem sendo 
realizado pelo CEBDS, em colaboração com a prefeitura e o governo 
do estado, nos morros Chapéu Mangueira e Babilônia, no Leme, na 
Zona Sul do Rio de Janeiro, recentemente pacificados com o projeto 
das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP). 

Além de interferir nas três dimensões da sustentabilidade – eco-
nômica social e ambiental o programa vem sendo executado por 
meio de uma complexa sinergia, envolvendo empresas de diferen-
tes segmentos, instituições governamentais e da sociedade civil. 
Um diferencial importante do projeto é a forma com que ele foi con-
cebido com a participação dos moradores desde o início para iden-
tificar o que, para eles, significava melhoria da qualidade de vida. 
Para isso, pesquisadores, com o apoio da comunidade, saíram a 
campo e entrevistaram os chefes de família de 40% das casas. Com 
base nas respostas deles foram criadas as sete frentes de atuação 
do programa: 

1)  Melhoria habitacional sustentável – melhoria das habitações, 
garantindo maior conforto, segurança e condições sanitárias 
adequadas, a partir da capacitação de moradores para o uso 
de tecnologias de construção sustentável; do acesso a cré-
dito para compra de material de construção; da organização 
de trabalho cooperativo entre moradores para execução de 
obras; e do mapeamento dos principais problemas com mo-
nitoramento de resultados. 

2)  Infraestrutura urbana verde – introdução de materiais e pro-
cessos sustentáveis no projeto de urbanização da prefeitura, 
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a exemplo de um projeto completo de iluminação pública com 
tecnologia LED, bem mais eficiente do que a convencional, e 
a utilização de asfalto derivado da reciclagem de borracha de 
pneus em algumas ruas de acesso ao local.

3)  Agricultura urbana orgânica – geração de renda e melhoria 
da alimentação dos moradores por meio de produção de 
orgânicos em áreas comunitárias. Entre as iniciativas, desta-
camos a identificação do perfil de consumo da comunidade, 
capacitação em implementação e manutenção de hortas ur-
banas, produção contínua de alimentos orgânicos, oficina 
de preparação de alimentos e comercialização do excedente 
da produção. 

4)  Turismo comunitário – promover o turismo na comunidade, va-
lorizando seu patrimônio histórico e cultural e preservando sua 
riqueza ambiental. Entre as iniciativas, estão o planejamento 
estratégico com a comunidade; a produção de um documen-
tário e capacitação de moradores para discussão sobre a ne-
cessidade de valorizar os ativos locais, como beleza da região; 
criação de um museu vivo; elaboração de um mapa turístico 
local e arredores; e a escola de hotelaria e gastronomia. 

5)  Sustentabilidade nos lares e nas escolas – garantir que a sus-
tentabilidade permeie os valores das pessoas da comunidade 
por meio da educação dentro e fora de casa. Para isso, estão 
sendo oferecidas oficinas com jovens, ações com voluntários, 
educação ambiental, programas de inclusão digital, educação 
para o empreendedorismo e educação para sustentabilidade 
com formação de professores de escolas locais. 

6)  Gestão comunitária de resíduos sólidos – com o objetivo de 
gerar pequenos negócios a partir do aproveitamento econô-
mico de materiais reciclados, essa frente de atuação prevê a 
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realização de cursos de capacitação sintetizados em quatro 
módulos: negócios e materiais recicláveis, identificação e pla-
nejamento, execução e normas e legislação.

7)  Desenvolvimento de empreendedores locais – para propor-
cionar o desenvolvimento de iniciativas de empreendedo-
rismo local, há cinco iniciativas previstas: microcrédito para 
empreendimentos existentes, capacitação para empreende-
dores, incentivo a novas ações empreendedoras, apoio à for-
malização e workshops de marca e inovação. 

Todas as etapas do programa, sejam elas físicas ou culturais, 
estão inseridas no contexto da sustentabilidade. Os governos do 
estado e do município oferecem o suporte financeiro e institucional. 
As ONG participam disponibilizando expertises na capacitação de 
moradores em ações específicas. As empresas, sob a liderança do 
CEBDS, apresentam suas inovações tecnológicas na área de cons-
trução sustentável.

Com supervisão técnica da consultoria Axia Sustentabilidade, o 
programa ganhou a adesão de 11 empresas públicas e privadas: 
Bradesco, Caixa Econômica, Even, Eletrobrás/Furnas, Goodyear, 
Itaú, Michelin, Philips, Souza Cruz, Vale e Votorantim, além do apoio 
do Sebrae.

Essa experiência piloto, que tem conseguido integrar ações de 
diferentes setores da sociedade, proporcionará benefícios para todos 
os envolvidos: moradores, governos, empresas e instituições civis.

Com o projeto, buscamos mostrar que é possível implementar 
soluções replicáveis de infraestrutura urbana que promovam o desen-
volvimento sustentável. E mais: as duas pequenas comunidades da 
Zona Sul do Rio de Janeiro, onde moram seis mil pessoas, oferecerão 
às empresas participantes a oportunidade de demonstrar que podem 
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prestar contribuição fundamental para atender às necessidades da 
sociedade por meio de soluções de última geração comprometidas 
com o novo modelo de desenvolvimento. 

Esperamos que seja o ponto de partida para produzir uma grande 
transformação urbana, tornando nossas cidades mais integradas 
socialmente e mais sustentáveis ambientalmente. 

As pequenas e médias empresas têm muito a contribuir – e são 
imprescindíveis – nesse processo de transformações profundas que 
estaremos vivendo nos próximos anos. Dos nove pilares do relatório 
Visão 2050, três deles dependem fundamentalmente das empresas 
de menor porte: Economia, Desenvolvimento Humano e Valores das 
Pessoas. Economia, porque as micro, pequenas e médias empresas 
estão na base da cadeia de valor das grandes corporações. 
Desenvolvimento Humano, por estarem entre os maiores segmentos 
de geração de emprego do País. E Valores das Pessoas, por serem 
polos onde muitas vezes novas medidas de sucesso são geridas, 
além do grande mutualismo com a comunidade onde operam.

50 anos depois de Carson ter alertado o mundo para o efeito 
danoso que grandes companhias podiam ter no meio ambiente e na 
população, seria errôneo dizer que o mundo é o mesmo. A discussão 
governamental já avançou enormemente, a sociedade civil está muito 
melhor municiada para o debate e contestação e as empresas deixam, 
(vagarosamente, aos olhos da opinião pública) de ser o grande vilão 
ambiental. Se há 50 anos as grandes empresas eram as culpadas, 
hoje elas podem ser líderes em prol da sustentabilidade. O desafio é 
tal liderança ser capaz de, de fato, pavimentar uma rota segura em 
prol do desenvolvimento sustentável para o futuro – em um crescente 
muito distinto do “silêncio” verificado por Carson.
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Plataforma para uma economia 
includente, verde e responsável. 

Um projeto de transição para 
uma nova economia no  

Brasil e no mundo

Jorge Abrahão1

Introdução: dos primórdios do 
movimento de RSE no Brasil ao 
reconhecimento de seus limites 

A história do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social  
confunde-se com a própria história do movimento de responsabilidade 
empresarial e de sustentabilidade no Brasil. Desde 1998, o instituto 
tem mobilizado as empresas em torno de uma visão de gestão 
socioambientalmente responsável, apta à geração de valor aos 
vários públicos de relacionamento das companhias. Esse trabalho, 
suficientemente ambicioso, parte de uma estratégia de sensibilização e 
tem continuidade com o fornecimento de metodologias e ferramentas 
para incorporação desses propósitos na gestão empresarial. Trata-se, 
assim, da promoção de uma mudança de visão, cultura e processos 
de governança e gestão, tendo em vista o alinhamento das estratégias 
empresariais com as necessidades e anseios da sociedade e com os 
imperativos do desenvolvimento sustentável. 

1 Economista. Presidente do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social.
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Pode-se afirmar que o trabalho do instituto – que se estende des-
de o desenvolvimento dos Indicadores Ethos até projetos para setores 
empresariais e mesmo para empresas específicas – transformou-se 
em um verdadeiro movimento no País, sendo assim reconhecido por 
atores do mundo empresarial, social e político. Além do trabalho do dia 
a dia com às empresas, a organização vem promovendo um grande 
encontro anual, intitulado Conferência Internacional Ethos, que cons-
titui um poderoso fórum para a troca de experiências, o compartilha-
mento de práticas, a atualização e o aprofundamento de conceitos. 

A síntese dos dez primeiros anos de desenvolvimento desse mo-
vimento (1998-2008) aponta alguns avanços importantes na cidadania 
corporativa, nas práticas de transparência e nos processos de envolvi-
mento de partes interessadas nos processos consultivos e mesmo deci-
sórios das empresas. A sociedade como um todo também percebeu e 
reagiu aos avanços, seja no âmbito dos consumidores, das comunida-
des de entorno de operações empresariais, no âmbito da representação 
sindical ou mesmo em relação à mídia. A expectativa social sobre a atu-
ação responsável das empresas e a sua contribuição para o endereça-
mento dos problemas sociais também tem sido crescente e proporcional 
ao aumento de seu poder econômico e, consequentemente, político. 

Apesar dos avanços obtidos – e que devem ser consolidados e 
aprofundados, o impacto das alterações na gestão empresarial não 
tem sido suficiente para provocar o tipo e a extensão das mudanças 
necessárias. Embora as principais empresas do País possuam hoje 
procedimentos definidos e estruturados de gestão da responsabilida-
de corporativa e da sustentabilidade, verifica-se que eles são muitas 
vezes periféricos e têm pouca relevância para os grandes processos 
decisórios, apresentando baixa materialidade nas estratégias centrais 
da produção e da gestão. 

Poucas empresas se comprometeram de forma mais signifi-
cativa e abrangente, sendo que a maioria vem realizando ações 
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ainda fragmentadas e pouco estratégicas. A incapacidade e, por 
vezes, desinteresse do mercado em diferenciar as empresas mais 
responsáveis e sustentáveis das demais também vem sendo um 
empecilho ao maior foco e envolvimento da alta gestão executi-
va e dos conselhos de administração. As situações de contração 
financeira bem demonstram a localização periférica e superficial 
dos processos de gestão voltados para a responsabilidade social 
empresarial (RSE), uma vez que são os primeiros a sofrerem com 
os cortes e ajustes orçamentários. 

Esse sinal parece demonstrar que os investidores e os executi-
vos consideram as boas práticas empresariais como um diferencial 
para os momentos de estabilidade do mercado e equilíbrio das forças 
competitivas, tornando-se obstáculo nos momentos de crise, quando 
é preciso reduzir as atividades eminentemente corporativas, e “ga-
nhar eficiência” para evitar-se a perda da competitividade. 

A esse quadro somam-se questões globais emergentes, como 
o agravamento das condições climáticas, a perda da confiança nos 
mecanismos tradicionais do mercado, a persistência de velhos pro-
blemas sociais (como a desigualdade), a explosão demográfica e a 
expansão da produção e consumo em determinadas regiões do pla-
neta. Nesse cenário desafiador, o instituto desenvolveu, a partir de 
2008, uma nova estratégia de atuação, iniciada com uma rodada de 
consultas em sua conferência internacional naquele mesmo ano e se-
guida de encontros em sete estados da Federação. Desse processo 
inicial, resultaram 432 propostas que podem ser classificadas em três 
grandes grupos: propostas de regulamentação, propostas de autor-
regulamentação e propostas governamentais. 

Ficou claro que o trabalho de engajamento do mundo empresarial 
e a transferência de ferramentas e metodologias voltadas à melhoria 
da gestão empresarial deveriam ter continuidade, mas não eram sufi-
cientes para interferir significativamente no ambiente social, político e 
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econômico circundante. Era preciso avançar na construção de agen-
das, contextos e arquiteturas institucionais para o desenvolvimento 
sustentável, em parceria não apenas com as empresas, mas também 
com as diversas esferas de governos e com as demais organizações 
da sociedade civil.

Duas grandes ambições nortearam o início e o desenvolvimento 
dessa nova fase de atuação do instituto e do movimento no País. 
Em primeiro lugar, a preocupação com a forma de construção des-
se novo processo e, em seguida, o alcance e a natureza das pro-
postas formuladas.  

Ficou evidente, desde o primeiro momento, que na forma de tra-
balho não se poderia repetir os mesmos vícios identificados na maio-
ria dos processos empresariais e governamentais, ou seja, a centrali-
zação das formulações e das decisões. Era preciso envolver o maior 
número de atores e, assim, construir uma proposta plural, complexa 
e que refletisse as diversas visões da sociedade. 

A proposta de conteúdo a ser elaborada, também desde o princí-
pio, não deveria implicar sentido de propriedade de um instituto, setor 
ou conjunto de organizações, por mais amplo que sua contribuição 
individual pudesse ser. Deveria, ao contrário, espelhar um conjunto 
vasto de anseios e necessidades estruturais e ser implementado em 
nível nacional pelas lideranças políticas e sociais. Ou seja, esse novo 
projeto haveria de ser apropriado e executado pela sociedade por 
meio de suas próprias energias e competências e pelos representan-
tes legalmente constituídos. 
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A construção de uma agenda de 
transição: origem e desenvolvimento 
da Plataforma para uma Economia 
Includente, Verde e Responsável

A partir desse diagnóstico, elaborado desde a Conferência Inter-
nacional Ethos de 2008, o instituto concluiu que era absolutamente 
necessária uma revisão dos rumos do movimento no Brasil e, con-
sequentemente, a revisão de suas próprias premissas de atuação. 
Tratando-se da necessidade de romper as fronteiras das chamadas 
“boas práticas”, e dos comportamentos corporativos de natureza 
meramente discricionária, seria também necessário que se investisse 
em um novo modelo de construção da nova estratégia. 

Do conjunto de contribuições recebidas na Conferência 2008, fi-
cou evidente que um número relativamente pequeno de empresas, 
porém, extremamente expressivo em termos de riquezas e empregos 
gerados no País, teria condição e eventual interesse em dedicar-se, 
com a equipe do Ethos, à formulação das bases de um novo e ambi-
cioso projeto que tivesse como meta provocar transformações dura-
douras e de largo impacto na economia e na política, transcendendo 
os resultados obtidos nos primeiros dez anos do movimento. 

Após uma formulação inicial das linhas gerais dessa nova propos-
ta, concentrando-se inicialmente mais na forma de sua construção 
do que em seu possível conteúdo, o Instituto Ethos saiu à procura 
de empresas dispostas a abraçar esse projeto. Buscou-se, evidente-
mente, um colorido de atividades de forma a incluir a visão estratégi-
ca de diversos setores da vida empresarial. Nesse sentido, houve a 
adesão de seis empresas – Alcoa, Natura, CPFL Energia, Suzano, Vale 
e Walmart – que, além de aportar conhecimento e expertise, também 
concordaram em apoiar financeiramente o desenvolvimento do proje-
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to. A elas somou-se, em seguida, um parceiro estratégico, a empresa 
de consultoria Roland Berger, que passou a contribuir sob a forma de 
prestação de serviços de facilitação e síntese. 

Por intermédio de um documento público, lançado em fevereiro 
de 2011 em um debate que contou com a participação de econo-
mistas e líderes empresariais, o grupo estabeleceu as bases para 
sua atuação, declarando uma visão concernente ao conjunto de 
mudanças necessárias para a transformação da economia e o en-
dereçamento dos problemas fundamentais do nosso tempo. Com-
partilhava, assim, a convicção de que é necessária a construção 
das bases para a transição a uma economia verde (que procura 
assegurar uma relação de respeito entre os processos produtivos 
da sociedade e os processos naturais, promovendo a conservação, 
a recuperação e o uso sustentável dos ecossistemas e tratando 
como ativos de interesse público os serviços que eles prestam à 
vida), includente (que busca o atendimento das necessidades e di-
reitos de todos os seres humanos, promovendo o desenvolvimento 
equilibrado entre os capitais financeiro, humano, social e natural, a 
distribuição equitativa da riqueza e das oportunidades para a gera-
ção de renda e o acesso a bens e serviços públicos, assegurando, 
assim, condições de vida digna para toda a população, erradicando 
a pobreza e reduzindo as desigualdades sociais) e responsável 
(que procura fortalecer o conjunto dos princípios e valores humanís-
ticos e universais que sustentam o funcionamento democrático das 
sociedades e mercados, por meio do desenvolvimento de valores 
éticos e de integridade, promovendo uma cultura de transparência 
e mecanismos de combate à corrupção). 

Considerando a necessidade da criação de uma cultura da sus-
tentabilidade, o aprimoramento do processo político e o desenho das 
etapas indispensáveis à promoção de uma transformação real e em 
grande escala na economia, o documento enunciava seis estratégias 
fundamentais para a busca desses objetivos: a continuidade do apri-
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moramento das práticas empresariais, a contribuição para as políti-
cas públicas, a criação de uma agenda de transição para uma nova 
economia, o estímulo à inovação, o desenvolvimento de valores aptos 
à promoção de uma cultura de paz e sustentabilidade e a contribui-
ção para a articulação de um movimento global pela sustentabilidade. 

Seu esforço seguinte foi estruturar um grande debate público em 
torno da Plataforma, de modo a validá-la e aprimorá-la, além de com-
prometer as diversas forças, lideranças e organizações sociais e go-
vernamentais com esse trabalho. 

Houve, então, um processo de consulta, que durou cinco meses, 
sobre possíveis formas de colocar a Plataforma em discussão pú-
blica, na Conferência Ethos 2011, bem como decupar os principais 
temas críticos e preparar a discussão por meio de uma pré-análise de 
avanços, obstáculos e desafios de cada tema específico. Essa confe-
rência teve suficiente poder de atratividade para mobilizar dezenas de 
executivos do governo federal (ministros de estado, secretários-exe-
cutivos e secretários nacionais, diretores e presidentes de agências 
reguladoras) que participaram ativamente dos debates da Plataforma, 
além da cobertura do jornal Valor Econômico, que dedicou dois ca-
dernos especiais ao debate, sendo um primeiro caderno preparatório 
às discussões e um segundo, mais extenso, dedicado à cobertura 
dos debates ocorridos e à síntese das discussões. 

Caminhos para o  
desenvolvimento sustentável

O último painel da Conferência foi dedicado à discussão dos obje-
tivos, expectativas e propostas da sociedade brasileira para a Rio+20, 
tendo a participação do diretor do Departamento de Meio Ambiente 
e Temas Especiais do Ministério de Relações Exteriores, embaixador, 
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André Corrêa do Lago, e de Elisa Tonda, do Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma). 

Além de contextualizar a futura cúpula do Rio e de debater as 
forma de contribuição das diversas organizações da sociedade 
civil ao seu sucesso – e ao legado que poderá deixar para o Brasil 
em termos dos avanços nas práticas e políticas internas – o Painel 
colocou em consulta pública um documento de posicionamento do 
Instituto Ethos. Na qualidade de participante da Comissão Nacional 
para a Rio+20, cogerida pelos Ministérios de Relações Exteriores 
(responsável) e Meio Ambiente – além de integrante do Conselho de 
Desenvolvimento Econômico Social da Presidência da República e 
de canais de consulta para a Rio+20, especificamente abertos pelos 
ministérios da Fazenda e de Meio Ambiente – o instituto produziu 
o esboço de um posicionamento com o objetivo de influenciar 
tanto o documento brasileiro a ser enviado para a Organização das 
Nações Unidas (ONU), bem como o próprio Rascunho Zero dessa 
organização, na qualidade de Host Country Liason.

Os dois meses seguintes foram de intenso trabalho de consulta 
e aprimoramento do documento, envolvendo as organizações da so-
ciedade civil que também contribuíram para a organização da Con-
ferência Ethos, as empresas associadas ao instituto, bem como os 
integrantes dos conselhos deliberativo e internacional, empresas não 
associadas e organizações internacionais interessadas na discussão 
dessas propostas.

Com dezenas de contribuições e um texto significativamente apri-
morado, o posicionamento foi enviado ao governo brasileiro e à ONU, 
neste último caso, com o apoio nominado de 99 instituições, nacio-
nais e internacionais, entre empresas e organizações da sociedade 
civil. O posicionamento divide-se em três partes que se podem su-
marizar como a segue: 
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•	 Contexto: busca diferenciar a Rio+20 das grandes cúpulas de 
desenvolvimento realizadas anteriormente da ONU, em termos 
de escopo e de ambiente. No escopo, seu objetivo será bus-
car caminhos para a implementação de um amplo conjunto de 
compromissos multilaterais já assumidos pelos países e não a 
produção de novas convenções. No ambiente, afirma que, nas 
cúpulas anteriores, (especialmente Estocolmo – 1972, Rio û 
1992 e Johanesburgo – 2002), as discussões e compromissos 
dos países seguiam em sentido contrário aos caminhos da cha-
mada economia real, enquanto que no momento atual torna-se 
indissociável a abordagem da crise global em termos de uma 
crise do modelo de desenvolvimento. Conforme o documen-
to, uma das mais importantes missões da conferência será a 
discussão de saídas para a crise mundial, preservando-se, evi-
dentemente, o conjunto de compromissos já assumidos pelas 
nações e instrumentalizando sua real implementação; 

•	 Economia Verde no Contexto de Erradicação da Pobre-
za: para o primeiro tema proposto pela organização da Con-
ferência, o documento de posicionamento apresenta uma 
visão de que é preciso internalizar nas economias nacionais 
os compromissos anteriormente assumidos, tendo em vista 
a necessidade de criação de uma agenda de transição para 
uma economia verde, includente e responsável, sendo esse 
último aspecto negligenciado pela maioria, senão totalidade, 
das propostas que vêm sendo apresentadas nos principais 
fóruns e instâncias globais de discussão. Nove mecanismos 
para a internalização nas economias locais serão elencados 
pelo documento, indo da adoção progressiva e voluntária de 
novos padrões de contabilidade pelos países até adoção de 
políticas diferenciadas de compras governamentais e esta-
belecimento de padrões operacionais mínimos pelas empre-
sas públicas e privadas, bem como sua operação com base 
em seu maior padrão global; 
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•	 Construção de um Novo Marco Institucional: em relação 
ao segundo bloco temático que estará em discussão na con-
ferência, o documento propõe mecanismos de internalização 
dos compromissos na política dos países e na política dos 
países. Tal internalização tem início com a adoção de planos 
voluntários de desenvolvimento pelos países, apoiados por 
mecanismos a serem criados ou desenvolvidos pela ONU 
e sumariamente descritos no documento. Por último, mas 
não menos importante, propõe-se a criação de uma instân-
cia guarda-chuva no sistema ONU, capaz de unir as diversas 
agências e os programas envolvidos no tema do desenvol-
vimento e da sustentabilidade, incluindo-se as organizações 
multilaterais de financiamento, além das cortes internacionais 
de justiça, dos organismos multilaterais (como o G20 e o G77) 
e de organizações não governamentais, sejam elas do merca-
do ou da sociedade civil. Tal instituição, que se deve constituir 
em um verdadeiro Conselho de Desenvolvimento Sustentável, 
deverá, segundo a proposta defendida, ter patamar hierárqui-
co equivalente ao do Conselho de Segurança, uma vez que as 
crises do nosso tempo não são apenas bélicas, mas também 
climáticas, sociais, econômicas e éticas, ou seja, são crises 
do modelo de desenvolvimento que se mostrou insustentável.

Com base nessas propostas – e com a ambição de novamente 
mobilizar os agentes sociais para que ajam independentemente da re-
gulação e, assim fazendo, pressionem e incentivem os governos para 
também agirem no sentido do apoio regulatório indispensável ao de-
senvolvimento de uma economia sustentável – o Instituto Ethos traba-
lha na articulação de um movimento global em prol da sustentabilidade. 

Denominado União Global pela Sustentabilidade, a propos-
ta consiste na mobilização dos diversos segmentos da sociedade 
em torno da discussão e declaração de compromissos voluntários 
em prol do desenvolvimento sustentável. Ao declararem seus com-
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promissos – a serem construídos de forma participativa, aos mol-
des da discussão da Plataforma – os líderes dos vários segmentos 
(empresas, trabalhadores e organizações sindicais, comunidade 
acadêmica e científica, mulheres, jovens, comunidades indígenas 
e tradicionais, agricultores, autoridades locais e organizações não 
governamentais) pressionam os governantes dos países a também 
agirem, mas não esperam pela ação estatal. 

Em fase de articulação, e contando com o apoio de um coletivo 
de entidades nacionais e internacionais que compõe os comitês, 
nacional e internacional, pró-União Global pela Sustentabilidade, o 
movimento lançado às vésperas da Rio+20 chama a atenção do 
mundo para a capacidade de articulação, comprometimento e pres-
são da sociedade global. 

No dia a dia, a ação 
dos grupos de trabalho 

O trabalho de implementação da Plataforma é apoiado e execu-
tado no que lhes compete, por seis grupos de trabalho que congre-
gam cerca de 140 empresas na discussão e implantação de práticas 
empresariais e na busca por políticas públicas compatíveis com a 
transição para uma nova economia. As principais características e 
conquistas desses seis grupos são as seguintes: 

Fórum clima

Formado com o objetivo de contribuir para a redução nas emissões 
de gases do efeito estufa e no enfrentamento das mudanças climáticas, 
a partir da liderança empresarial, o GT foi constituído a partir de uma 
articulação voltada para a COP 15, buscando sinalizar para o governo 
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brasileiro que as empresas estavam dispostas a se comprometerem vo-
luntariamente com a redução de suas emissões e estimulando a assu-
mir protagonismo na Conferência da ONU por entender que redução de 
emissões é tanto uma questão de fundo ético como de competitividade 
para o País e suas empresas.

GT do pacto empresarial pela  
integridade e contra a corrupção 

Promove o aprendizado entre as empresas e entidades por meio 
de discussões e troca de experiências relativas às atividades já de-
senvolvidas, objetivando a aplicação das práticas do pacto contra a 
corrupção, por meio da difusão de informações relacionadas à legis-
lação e da divulgação e orientação dos princípios legais aplicáveis às 
suas atividades.

GT empresas e desenvolvimento territorial 
sustentável

Tem por objetivo aumentar a capacidade competitiva e de inova-
ção tecnológica territorial a partir da coordenação e articulação de 
ações de empresas voltadas ao desenvolvimento territorial sustentá-
vel, que contribuam para a diminuição das disparidades regionais e 
para a erradicação da pobreza.

GT empresas e direitos humanos

Com o objetivo de contribuir para a construção de uma agenda 
positiva de garantia dos direitos humanos no mercado de trabalho e 
da promoção do trabalho decente, o grupo é liderado pelas empre-
sas que assumiram um compromisso com a responsabilidade social, 
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influenciando a sua gestão e sua cadeia de valor, bem como as polí-
ticas públicas incidentes em tais direitos.

Movimento empresarial pela conservação e uso 
sustentável da biodiversidade

Visa a contribuir para conservação e uso sustentável da biodiver-
sidade e para a promoção de desenvolvimento local, por intermédio 
das práticas empresariais. Pretende também promover a mobilização 
do setor empresarial brasileiro no Ano Internacional da Biodiversida-
de para a Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade, com a 
participação e o apoio das organizações da sociedade civil.

GT de resíduos sólidos do fórum empresarial de 
apoio à cidade de são paulo

Busca contribuir para a implantação da Política Nacional de Re-
síduos Sólidos na cidade de São Paulo, promover a integração das 
iniciativas empresariais existentes e estimular ações e negócios ino-
vadores, inclusivos e sustentáveis.

Tangibilizando a gestão: a evolução 
dos Indicadores Ethos

Os Indicadores Ethos são a principal ferramenta para tangibiliza-
ção da gestão socialmente responsável no Brasil. Tiveram início em 
2000, como um instrumento de aprendizado e auto-avaliação das 
empresas, quanto à incorporação de práticas de RSE. Preenchidos 
anualmente, têm como objetivo o autodiagnóstico e o monitoramento 
do desempenho da gestão socialmente responsável das empresas. 
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Para adequar os indicadores à realidade específica dos diferentes 

segmentos da economia, o Instituto Ethos desenvolveu os Indica-

dores Setoriais e os Indicadores Ethos-Sebrae de Responsabilidade 

Social Empresarial para Micro e Pequenas Empresas, em 2003, em 

parceria com o Sebrae. 

Em 2004, foram desenvolvidos os Indicadores Ethos Aplicados ao 

Pacto Global para serem utilizados por empresas signatárias dessa 

iniciativa da ONU, que estabelece dez princípios a serem seguidos 

nas áreas de direito do trabalho, direitos humanos, proteção ao meio 

ambiente e combate à corrupção.

A quantidade de empresas que utilizam os Indicadores Ethos tem 

crescido ano a ano e desde seu lançamento somam-se mais de 3,3 

mil. Essa ferramenta, entretanto, não tem se restringido ao campo 

empresarial, pois vem sendo referência para organizações nacionais 

e internacionais e para outros universos: a academia, por exemplo, 

utilizou os Indicadores Ethos e seus sete temas como base para as 

suas disciplinas de responsabilidade social, bem como outras or-

ganizações recorreram a esses indicadores para disseminação dos 

princípios e práticas de gestão da responsabilidade social. Ou ain-

da, organizações internacionais de sólida reputação no campo da 

RSE e sustentabilidade também referenciaram a ferramenta, como é 

o caso do já mencionado Pacto Global e da Global Reporting Initia-

tive (GRI), que estabelece diretrizes para a elaboração de relatórios 

de sustentabilidade.

À medida que os indicadores atingiam etapas e se superavam 

na ampliação de seu espectro, incorporaram elementos, em novos 

momentos, chamados aqui de geração.
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2.ª geração

Em 2007, os Indicadores Ethos passaram por mudanças signifi-

cativas, que objetivaram ampliar o escopo de sua utilização – tanto 

em sua função como ferramenta de gestão, quanto em sua abran-

gência geográfica. Essas mudanças caracterizaram uma nova fase na 

função e importância da ferramenta, sendo considerada a segunda 

versão dos Indicadores.

No sentido de ampliar sua função como instrumento, teve início o 

Convênio dos Indicadores Ethos para Gestão da Cadeia de Valor, que 

permite às empresas monitorarem a gestão da RSE em sua cadeia de 

valor, utilizando os Indicadores Ethos como ferramenta. Dessa forma, 

a empresa “âncora” passa a ter acesso aos resultados do preenchi-

mento dos indicadores pelas organizações de sua cadeia, desde que 

com o consentimento delas. Esse processo é acompanhado de um 

programa de capacitação, para que a ferramenta possa de fato ser 

utilizado como instrumento de aprendizado e como norteador de me-

lhorias das práticas em RSE.

Para a efetivação desse processo, a ferramenta obrigou-se a me-

lhorias significativas, em relação a sua forma de preenchimento, com 

a implantação de um sistema online.

Ressalta-se ainda outro aspecto significativo, na importância dos 

indicadores, que foi a ampliação estruturada de sua utilização para 

seis outros países da América Latina, por meio do Programa Latino-

-Americano de RSE (Plarse), coordenado pelo Instituto Ethos.
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3.ª geração

A terceira Geração dos Indicadores Ethos (IE-3) está em fase de 
elaboração e pretende atualizar de forma legítima e consistente seu 
conteúdo e elevar o conhecimento relativo à ferramenta e a sua uti-
lização a um patamar internacional, tendo por base a experiência já 
desenvolvida na América Latina, por meio do Plarse. 

O desenvolvimento da 3.ª geração permite estabelecer uma insti-
tucionalização transparente e permanente de gestão dos Indicadores 
Ethos, por meio de um mecanismo estruturado de governança e fun-
cionamento multistakeholder para a revisão da ferramenta. 

Esse processo também é importante para o alinhamento às prin-
cipais tendências e iniciativas nacionais e internacionais na gestão da 
responsabilidade social empresarial, incorporando especialmente os 
conhecimentos adquiridos por outros projetos do Instituto Ethos e 
Uniethos; a integração com as principais ferramentas de gestão, meto-
dologias e iniciativas em RSE e sustentabilidade, desenvolvidas por ou-
tras organizações, dando especial ênfase à Norma ISO 26000, lançada 
em dezembro de 2010; atualização às mais recentes discussões em 
responsabilidade social (por exemplo, mudanças climáticas, produtos 
e processos sustentáveis, desenvolvimento territorial sustentável etc.), 
no sentido de sugerir práticas de gestão que tratem dessas questões. 

A revisão está sendo realizada de forma planejada e estruturada, 
como meio de permitir um maior grau de participação dos diversos 
stakeholders da ferramenta (usuários, empresas associadas, entida-
des de responsabilidade social, organizações especialistas em temas 
cobertos pelo questionário, parceiros setoriais, internacionais etc.) e 
tem buscado em termos de conteúdo, potencializar os efeitos e os 
resultados da abordagem de stakeholders para a gestão empresarial, 
na qual a ferramenta já foi estruturada.
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Conclusão

Ampliando sua proposta de atuação, o Instituto Ethos agregou 
um número maior de atores nos processos de discussão estratégica 
e tomada de decisão. Assim fazendo – e sem abandonar o trabalho 
de base, voltado para a gestão interna das empresas e suas respecti-
vas cadeias de valor – estruturou uma ação que se dá em três frentes 
complementares: as práticas empresariais concretas (discutidas, 
trabalhadas, gerenciadas e inovadas com as empresas associadas, 
especialmente as integrantes dos grupos de trabalho), os compro-
missos empresariais voluntários e exemplares que, por via de re-
gulamentações, acordos e normas voluntários, incentivam o governo 
a regular na direção do desenvolvimento sustentável, e, finalmente, o 
processo de mobilização da sociedade, por intermédio de suas 
instituições e de mecanismos representativos chamados a participar 
da construção de uma agenda de transição.

Os avanços de conteúdos e processos, bem como a urgência 
do modo de atuação das diversas instituições frente aos desafios 
do nosso tempo, pedem o engajamento de empresas de todos os 
portes e áreas de atuação. A participação em grupo de trabalho e a 
adoção dos indicadores constituem um caminho sólido de entrada 
no tema da responsabilidade social e sustentabilidade. Finalmente, os 
Indicadores Ethos são excelente ferramenta de autoavaliação, global 
e integrada, do estado do tema em organizações de todos os portes, 
permitindo a estruturação de planos estratégicos para a gestão res-
ponsável e sustentável, condição indispensável para competitividade 
no mundo contemporâneo. 

Temos absoluta convicção de que o Brasil reúne, atualmente, um 
conjunto de condições favoráveis à construção de um modelo de de-
senvolvimento que responda aos atuais desafios e assegurem com-
petitividade e liderança em nível global. Para tanto, temos de trans-
formar nossas diversas vantagens comparativas – ou como preferem 
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alguns, “credenciais verdes” –, em vantagens competitivas, abando-
nando modelos de desenvolvimento, cuja fadiga é evidente.

Nesse contexto, adotar práticas socialmente responsáveis, integra-
das transversalmente aos processos produtivos e gerenciais e tornar-
-se agente de mudança social não são somente qualificadores para as 
empresas, mas sim, condição de expansão e competitividade. 

Há 14 anos, o Instituto Ethos convida as empresas de todos os 
setores e regiões do País a trilharem esse caminho. Faz isso porque 
acredita na emergência de um “jeito brasileiro” de fazer negócios, que, 
se desenvolvido em todo seu potencial, pode conquistar o mundo. Um 
jeito com baixas emissões de carbono – partindo, inclusive, de uma das 
mais equilibradas matrizes energéticas do mundo e a mais limpa matriz 
elétrica –, com alta inclusão social, especialmente acelerada nos últimos 
anos, e com crescente transparência e afirmação da ética empresarial. 

Todos que se identificarem com essa visão e com essas propostas 
estão convidados a trilhar esse caminho conosco.
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Sustentabilidade na agricultura

Roberto Simões1

Pierre Santos Vilela2

Introdução

A discussão mundial a respeito dos impactos da atividade hu-
mana e do desenvolvimento é relativamente recente. Em 1971, foi 
publicado o relatório dos cientistas Dennis e Donella Meadows, de-
nominado Limites do Crescimento, no qual previam que a continua-
ção de um crescimento exponencial da economia mundial abalaria os 
fundamentos naturais da vida e, caso fossem mantidos os níveis das 
atividades humanas (indústria, agricultura, poluição etc.) e exploração 
de recursos naturais, os limites de crescimento seriam atingidos em 
menos de 100 anos. 

Sob essa inquietação, a ONU (Organização das Nações Unidas) 
realizou, em 1972, em Estocolmo, a I Conferência Internacional de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento, onde oficializou a preocupação 
internacional da necessidade de implantação de políticas públicas 
que modificassem o modelo de desenvolvimento e meio ambiente 
vigente em todo o mundo. 

O conceito de desenvolvimento sustentável foi estabelecido e for-
malmente adotado pela ONU a partir de 1987, quando foi publicado o 
relatório intitulado Nosso Futuro Comum, da Comissão Mundial sobre 
Ambiente e Desenvolvimento.

1 Presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae e do Sistema Faemg – Federação da Agricultura e Pecuá-
ria do Estado de Minas Gerais

2 Engenheiro-agrônomo. Coordenador da Assessoria Técnica da Faemg
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A partir da II Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambien-
te e o Desenvolvimento, em 1992, no Rio de Janeiro, a sustentabi-
lidade ganhou destaque nos diálogos e práticas humanas mundiais. 
A população alcançava 5,5 bilhões de habitantes naquele ano e a 
preocupação com os impactos sobre o planeta crescia.

Àquela época, com o mundo basicamente dividido em países de-
senvolvidos e subdesenvolvidos e ainda sob os impactos do recente 
fim dos regimes comunistas, as discussões foram centradas, princi-
palmente, na definição e implantação de uma agenda comum para o 
desenvolvimento sustentável, conhecida como Agenda 21, apoiada 
por 179 países presentes ao evento.

Posteriormente, uma agenda complementar, denominada Metas 
do Desenvolvimento do Milênio, com ênfase particular nas políticas 
de globalização e na erradicação da pobreza e da fome, foi ratificada 
por 199 países na 55.ª Assembleia da ONU, que ocorreu em Nova 
Iorque, no ano 2000.

Em 2008, já com vistas à próxima conferência mundial, o Pro-
grama das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) lançou 
a Iniciativa Economia Verde (IEV) ou Green Economy Initiative (GEI), 
por meio do apelo por um Novo Acordo Global Verde (GGND, da 
sigla em inglês). O GGND recomendou um pacote de investimen-
tos públicos, políticas complementares e reformas de preços com 
o objetivo de dar o pontapé inicial na transição para uma economia 
verde, enquanto fortalece economias e empregos e lida com uma 
pobreza persistente.

Às vésperas da nova Conferência das Nações Unidas para o De-
senvolvimento Sustentável, a Rio+20, o tema ganha força novamen-
te, desta vez sob a égide de uma dinâmica geoeconômica bastante 
modificada em relação à primeira Conferência e os reflexos da crise 
econômica mundial atualmente vivenciada.
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Ao longo dessas duas décadas que separam os dois eventos no 
Brasil, as transformações políticas, econômicas e sociais no mundo 
foram sensíveis, mas o papel da agricultura para o desenvolvimen-
to sustentável no planeta sempre foi destacado, seja pela precípua 
produção de alimentos, necessária à estabilidade político-social e à 
erradicação da fome, como para a prestação de serviços sistêmicos 
ambientais, ajudando na conservação da biodiversidade e da capaci-
dade produtiva dos solos.

Chegou-se em 2011 a uma população estimada de sete bilhões 
de pessoas e as projeções apontam que em 2028 serão oito bilhões 
e em 2050, nove bilhões. O grande desafio para a agricultura mun-
dial é, portanto, continuar suprindo as necessidades básicas de ali-
mentos dessa população crescente, com tecnologias que permitam 
reduzir os impactos da atividade sobre os recursos naturais, gerando 
renda e bem-estar social.

Marco conceitual

Retomando-se a questão conceitual, o primeiro ensaio para de-
finição do desenvolvimento sustentável surgiu, então, no Relatório 
Brundtland, documento da ONU intitulado Nosso Futuro Comum (Our 
Common Future), publicado em 1987. Nesse documento, o desen-
volvimento sustentável é concebido como “o desenvolvimento que 
satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade 
das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades”.

A partir desse conceito, com a evolução dos estudos e discus-
sões sobre o tema, dada a sua própria complexidade, várias deri-
vações e interpretações surgiram ao longo dos anos, inclusive com 
algumas vertentes defendendo a cultura como elemento chave para 
integrar o conceito.
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Na visão de diversos especialistas – e a sustentabilidade exige 
efetivamente uma análise em torno de todas as suas variáveis –, ela 
só poderá ser bem avaliada se houver medidas simultâneas da di-
mensão ambiental, do desempenho econômico e da qualidade de 
vida (ou bem-estar).

Para José Eli da Veiga (2010), “a resiliência dos ecossistemas cer-
tamente poderá ser expressa por indicadores não monetários relativos, 
por exemplo, às emissões de carbono, à biodiversidade e à segurança 
hídrica. Mas, o grau de tal resiliência ecossistêmica não dirá muito sobre 
a sustentabilidade se não puder ser cotejado a dois outros. Primeiro, 
o desempenho econômico não poderá continuar a ser avaliado com o 
velho viés produtivista, e sim por medida da renda familiar disponível. 
Segundo, será necessária uma medida de qualidade de vida (ou bem-
-estar) que incorpore as evidências científicas desse novo ramo que é 
a economia da felicidade”.3

Mais recentemente, o Pnuma concebeu o termo EV (Economia 
Verde), traduzido como “a economia que resulta em melhoria do 
bem-estar humano e da igualdade social, ao mesmo tempo em que 
reduz significativamente os riscos ambientais e a escassez ecológica. 
Ela tem três características preponderantes: é pouco intensiva em 
carbono, eficiente no uso de recursos naturais e socialmente inclusi-
va” (PNUMA, 2011).

Não apenas a construção de um conceito, mas principalmente 
a prática da sustentabilidade, pelas questões envolvidas, exige, ne-
cessariamente, a adoção de uma visão de planejamento e de opera-
ção capaz de contemplar a complexidade dos problemas, de forma 
holística, e atender ao fator tempo numa escala de curto, médio e 
longo prazos. A transição do modelo de desenvolvimento atual rumo 

3 Sobre o tema economia da felicidade sugere-se a leitura do artigo Os determinantes empíricos da felicida-
de no Brasil, de Raphael Bottura Corbi e Naércio Aquino Menezes-Filho. Revista de Economia Política, vol. 
26, nº. 4, São Paulo, Out./Dez. 2006.
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à sustentabilidade tem sido, portanto, o grande desafio enfrentado 
pelos principais segmentos da sociedade: empresas, governos e so-
ciedade civil organizada (TRIGUEIRO, 2003). 

Sustentabilidade e agricultura

A domesticação de animais e o cultivo de plantas em sistemas de 
produção, cerca de 10 mil anos A.C., permitiu-nos deixar o nomadis-
mo e formar núcleos, que constituíram os primórdios da sociedade 
que atualmente conhecemos. Surgia, então, a agricultura, primeira 
atividade humana.

É inegável, desde o seu surgimento, assim como para qualquer 
outra ação humana, que a agricultura suprime vegetação nativa e 
causa impactos no ambiente. No entanto, a agricultura é a única ati-
vidade determinada pela estreita e intensa relação com o ambiente, 
pois dele depende para o suporte e desenvolvimento dos processos 
produtivos. Tal inter-relação originou, inclusive, o conceito de agroe-
cossistema. A conservação da qualidade do capital natural é, portan-
to, de interesse direto do agricultor.

Ao longo dos milênios que se passaram, o homem foi capaz de 
evoluir de processos primitivos de cultivo e criação e desenvolver inú-
meros instrumentos e tecnologias, que permitiram gradativos aumen-
tos de produtividade e produção de alimentos, além da ocupação de 
novas áreas, dando suporte ao crescimento e migração da popula-
ção mundial. 

Considerando-se a escala temporal do surgimento da agricultura 
até sua fase dita moderna – apoiada pela genética, insumos quími-
cos e mecanização – essa última é extremamente recente. Tal onda 
de modernização, conhecida como Revolução Verde, deu-se a partir 
dos esforços em pesquisa e extensão para a recuperação da capaci-
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dade produtiva do Hemisfério Norte no pós-Segunda Guerra. Poste-
riormente, essas tecnologias foram disseminadas pelas demais áreas 
agrícolas no mundo, chegando ao Brasil na década de 60.

O salto populacional foi proporcional aos ganhos de capacidade 
produtiva agrícola no mundo. Em 1950, a população mundial girava 
em torno de 2,5 bilhões de pessoas, alcançando três bilhões uma 
década depois. Os quetro bilhões de indivíduos foram alcançados 
em 1975, os cinco bilhões, antes de 1990, e os seis bilhões no ano 
2000. Ou seja, a tecnologia agrícola permitiu, dentre outros avanços, 
como a medicina, o crescimento de 140% na população mundial em 
apenas meio século. 

O preâmbulo histórico acima visa a apoiar a tese de que a agricul-
tura sempre esteve atrelada ao contexto social, político e econômico vi-
gente e foi desafiada (e encorajada), prioritariamente, a suprir as neces-
sidades básicas alimentares da população e outras matérias-primas e, 
em certos momentos, produzir excedentes para o comércio interna-
cional. À luz do conhecimento disponível em cada momento, somado 
à busca de terras adequadas, os agricultores cumpriam a tarefa de 
abastecer-se e aos não produtores (urbanos) e gerar excedentes.

A grande transformação percebida nos últimos 40 anos foi a que-
bra de alguns paradigmas referentes aos recursos naturais dispo-
níveis no mundo. Com a intensificação dos processos produtivos, 
observou-se que o que era conhecido até então como recurso reno-
vável (água, florestas etc.) poderia ser levado à exaustão, assim como 
os não renováveis (minerais, petróleo etc.).

O desafio imposto a partir de então foi a introdução de tecnologias 
e práticas que permitissem o aumento da produção, conservando e/
ou reduzindo a pressão sobre o capital natural disponível.
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A agropecuária brasileira no  
contexto da sustentabilidade

O Brasil destaca-se na transformação de seu modelo agrícola, 
com os investimentos realizados a partir da década de 70 na gera-
ção de tecnologias próprias, tropicais, por meio da Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e das Organizações Estaduais 
de Pesquisa Agropecuária, que se somaram às universidades e aos 
produtores nesse grande esforço. Gradativamente, novas culturas, 
cultivares e híbridos, técnicas de manejo e conservação do solo, de 
irrigação e controle integrado de pragas, dentre outras, foram sendo 
disponibilizadas ao agricultor nacional.

Considerando-se o ano de 1970 como inflexão da política 
tecnológica agropecuária no País, observa-se que o perfil de ocupação 
da agricultura brasileira foi sensivelmente modificado desde então 
(tabela 1) e alguns números chamam a atenção.

Tabela 1: Área dos estabelecimentos agropecuários 
(hectares)

Utilização 
das terras 

Ano

1970 1975 1980 1985 1995 2006

Total 294.145.466 323.896.082 364.854.421 374.924.929 353.611.246 329.941.393

Lavouras 
permanentes

7.984.068 8.385.395 10.472.135 9.903.487 7.541.626 11.612.227

Lavouras 
temporárias

25.999.728 31.615.963 38.632.128 42.244.221 34.252.829 48.234.391

Pastagens 
naturais

124.406.233 125.950.884 113.897.357 105.094.029 78.048.463 57.316.457

Pastagens 
plantadas

29.732.296 39.701.366 60.602.284 74.094.402 99.652.009 101.437.409
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Utilização 
das terras 

Ano

1970 1975 1980 1985 1995 2006

Matas  
naturais

56.222.957 67.857.631 83.151.990 83.016.973 88.897.582 93.982.304

Matas  
plantadas

1.658.225 2.864.298 5.015.713 5.966.626 5.396.016 4.497.324

Fonte: IBGE. Censos Agropecuários.

A área ocupada com lavouras saltou de 34 milhões de hecta-
res, em 1970, para 60 milhões de hectares, em 2006, incremento de 
76,5%. Nesse conjunto estão os grãos, café, frutas e outros. O País 
é, atualmente, maior produtor e exportador mundial de café e suco de 
laranja e o terceiro maior produtor de frutas. 

Obtivemos, em 2011, safra recorde de grãos – cerca de 163 
milhões de toneladas –, sendo o segundo maior exportador mundial 
de soja. Os ganhos de produtividade nesse segmento são expres-
sivos: no início da década de 60, a produtividade média de grãos 
no País era de 780 quilos por hectare, alcançando ao final da última 
década 3.200 quilos, ou seja, 210% de crescimento. Com esses 
grãos alimentamos aves, suínos e bovinos e, além de abastecer o 
País, passamos a ser o maior exportador mundial de carne de aves 
e bovinos.

Na pecuária deixamos gradativamente de explorar pastagens na-
turais, de baixa capacidade de suporte, substituindo-as por pasta-
gens plantadas, permitindo o crescimento do plantel e da produção 
de carne e leite. Em 1970, tínhamos 124 milhões de hectares com 
pastos nativos e 30 milhões com plantados. Em 2006, chegou-se a 
57 milhões de pastos nativos e 101 milhões de plantados. A área total 
ocupada com pastos, portanto, permaneceu praticamente a mesma, 
alterando-se apenas a tecnologia aplicada.
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Até 1985 observou-se o crescimento da área total dos estabeleci-
mentos rurais no Brasil, registrando-se decréscimo a partir de então. 
Em 2006, ocupava-se praticamente a mesma área que em 1975: 330 
e 324 milhões de hectares, respectivamente. 

Apesar do decréscimo de área total, a área destinada à conserva-
ção das matas nativas cresceu ao longo do período. As matas ocu-
pavam 19% das áreas das propriedades, em 1970, e passaram a 
ocupar 29%, em 2006. Em termos absolutos, cresceu de 52 para 94 
milhões de hectares, ou seja, 52,3% no período. Diferentemente da 
imensa maioria das fazendas em vários países no mundo, as brasi-
leiras possuem florestas nativas. Nesses países, a responsabilidade 
da conservação é estritamente do governo, por meio de áreas de 
reserva públicas ou do pagamento por serviços ambientais aos pro-
prietários de terras florestadas.

Portanto, segundo o último Censo Agropecuário (IBGE, 2010), 
com dados obtidos em 2006, existiam no Brasil cerca de 5,2 mi-
lhões de estabelecimentos agropecuários, que ocupavam 330 mi-
lhões de hectares, dos quais 29% ou 94 milhões de hectares com 
matas nativas. Ressalta-se, portanto, que apenas 27,7% do terri-
tório brasileiro são ocupados efetivamente com atividades agrope-
cuárias. São 60 milhões de hectares ocupados com lavouras e 159 
milhões com pastagens. Cerca de 60% do território do País têm 
florestas nativas conservadas.

Naturalmente, tal realidade não esteve isenta de problemas em 
determinadas regiões, como a desertificação de áreas no Sul, a de-
gradação de pastagens no Sudeste ou a salinização de solos no Nor-
deste. O fato é que parte dessas áreas, principalmente as pastagens 
degradadas, pode ser recuperada e reincorporada ao sistema pro-
dutivo (SAE-PR, 2009), garantindo ao País um repositório de terras 
para o aumento da produção, sem a necessidade de desmatamentos 
adicionais significativos.
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Os ganhos socioeconômicos para o País e a população brasileira 
foram significativos após a modernização do campo. O Brasil passou 
por rápido e intenso processo de urbanização entre as décadas de 50 
e 70 e, até o final dessa última, era importador líquido de alimentos, 
com vários problemas internos de abastecimento, inflação e fome.

Gradualmente, fomos capazes de garantir o abastecimento inter-
no, ofertando diversidade e qualidade, contribuindo para a estabili-
dade social e econômica, e gerar excedentes exportáveis, que hoje 
garantem o superávit da balança comercial brasileira e colocam o 
País como um dos principais fornecedores mundiais de alimentos. A 
agropecuária tem fortemente contribuído, portanto, para a melhoria 
da sustentabilidade no Brasil.

Esforços para o futuro

Durante a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas reali-
zada em 2009, em Copenhagen (COP 15), o Brasil comprometeu-se 
voluntariamente a cortar as emissões de gases de efeito estufa entre 
36,1% e 38,9%, em comparação com o cenário de negócios daquele 
ano até 2020. 

Na Conferência Rio+20 os compromissos, avanços e entraves 
ao crescimento de práticas sustentáveis em todo o mundo serão 
reavaliados. As discussões globais girarão em torno de proble-
mas sociais crônicos, como a pobreza, desnutrição e insegurança 
alimentar; e a redução das emissões de gases de efeito estufa e 
mudanças climáticas, dentro do conceito de Economia Verde. O 
documento zero, produzido pela ONU para estimular as discus-
sões no encontro, preconiza que a “economia verde no contexto 
do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza deve 
contribuir para se alcançar metas-chave – em particular as priori-
dades de erradicação da pobreza, segurança alimentar, um sólido 
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gerenciamento de recursos hídricos, acesso universal a serviços de 
energia moderna, cidades sustentáveis, gerenciamento de oceanos 
e melhorando a resistência e a preparação para desastres, assim 
como a saúde pública, desenvolvimento de recursos humanos e 
crescimento sustentado, inclusivo e igualitário que gera empregos, 
incluindo para jovens” (ONU, 2012).

O Sistema Sindical Patronal Rural, capitaneado pela Confedera-
ção da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), engajou-se no esforço 
de construção de uma agropecuária mais eficiente, com vistas à maior 
conservação do capital natural e mais responsabilidade ambiental e 
social. Com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e as 
Federações da Agricultura e Pecuária de todos os estados brasileiros, 
há inúmeros projetos e programas em andamento, que atendem a 
pequenos, médios e grandes agricultores.

Tal esforço consiste em investimentos nas pessoas e avanços 
tecnológicos no campo, por meio de ações diretas do Sistema e com 
parcerias sólidas na consecução dos projetos e programas, como a 
Embrapa e o Sebrae. Listamos, abaixo, algumas dessas ações, para 
exemplificar sua abrangência e alcance.

a) Responsabilidade social

•	 Com licença, vou à luta: formação de mulheres proprietárias 
rurais em conteúdos de gestão que busquem aprimoramento 
nas atividades e no alcance de resultados econômicos alme-
jados pela empresa rural. O programa desenvolve competên-
cias por meio de atividades nas áreas de empreendedorismo, 
direito trabalhista, liderança e planejamento, ajudando, assim, 
a transformar a participação feminina em um fator importante 
no sucesso da empresa rural;
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•	 Observatório das Desproteções Sociais no Campo: gerar 
e organizar informação primária e secundária da área social no 
campo, bem como proceder à elaboração de análise dessas in-
formações, a partir de dados oficiais ou de institutos de pesqui-
sas. Para sugerir políticas e programas destinados ao campo é 
preciso conhecer as ausências institucionais e sociais da área 
rural. Só assim, a partir das identificações dos vazios, de avaliar 
o que de fato não existe, é que é possível propor ações para a 
área rural. Apenas dessa forma será superada com segurança a 
vala que espaça a exclusão da inclusão. Por meio de estudos e 
análises feitos a partir do Cadastro Social e de outras fontes de 
pesquisa, como a Pesquisa Nacional de Amostra por Domícilio, 
Síntese de Indicadores Sociais, Programa Nacional das Nações 
Unidas, Objetivos do Milênio, entre outros, foi possível avaliar va-
riáveis de desproteções sociais como saúde, habitação, econo-
mia, educação, cultura, sexo, trabalho, rendimento etc.;

•	 Ciranda da Cultura: o programa promove a circulação de es-
petáculos e atividades de diversas linguagens regionais nas áre-
as rurais do Brasil, fazendo com que as culturas locais sejam 
reforçadas e restabelecidas nas áreas do teatro, música, dança, 
circo, cinema, literatura, folclore e artesanato;

•	 Escola Viva: o projeto tem a missão de intervir no desenvol-
vimento de ações capazes de melhorar o ensino nas áreas 
rurais do Brasil, garantindo padrões de qualidade compatíveis 
à importância da educação na formação do cidadão brasilei-
ro. O Projeto Escola Viva cria condições para que a família e 
a comunidade participem do dia a dia das unidades rurais de 
ensino. A escola deve ser o principal instrumento de desenvol-
vimento social e comunitário. Para isso, a projeto prevê ações 
como a melhoria da formação técnica;

•	 Útero é Vida: programa de prevenção do câncer do 
colo do útero da mulher rural. Ou seja, por meio de ações 
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educativas em comunidades carentes do meio rural, 
são proferidas palestras sobre saúde da mulher e todas 
são encaminhadas para realizar o exame Papanicolau. 
O programa tem como objetivo gerar a oportunidade de edu-
cação, prevenção e diagnóstico do câncer do colo do útero 
em mulheres rurais que vivem em comunidades carentes;

•	 Inclusão Digital Rural: busca inserir e democratizar o 
acesso ao mundo digital para as pessoas que vivem no 
campo, gerando avanços na capacitação profissional e 
na qualidade de vida da população rural com cursos de 
informática e acesso à rede mundial de computadores. 
O produtor, trabalhador rural e suas famílias aprendem os 
conceitos de informática básica, edição de texto e planilhas 
eletrônicas e sobre como usar a internet e o e-mail. Além dis-
so, é ensinado o passo a passo das ferramentas disponíveis 
no Canal do Produtor e como utilizar, da melhor forma, as 
informações sobre o setor agropecuário brasileiro;

•	 Negócio Certo Rural: visa a melhorar a gestão da pequena 
propriedade rural com ações de diagnóstico, plano de desen-
volvimento e capacitação do produtor rural e de sua família, 
preparando-os para gerenciar a propriedade de forma lucrati-
va, competitiva e sustentável;

•	 Mãos que Trabalham: tem caráter educativo e preventi-
vo, levando informação aos produtores rurais em relação à 
NR 31 (Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no 
Trabalho, na Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Exploração e 
Aquicultura) e à legislação trabalhista brasileira. Suas ações 
visam a aperfeiçoar o cumprimento da lei para o bem-estar 
de empregadores e empregados no campo. O Programa 
Mãos que Trabalham foi criado para corrigir as possíveis dis-
torções nas relações entre patrão e empregado no campo. 
Tem caráter educativo/preventivo e se fundamenta na certe-
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za de que o bem-estar pleno dos trabalhadores favorece a 
autoestima e a eficiência profissional e promove o progresso 
social e econômico;

•	 Empreendedor Rural: tem o objetivo de transformar produto-
res em empreendedores e administrar suas propriedades com 
eficiência, calcular custos de processos produtivos e ter uma vi-
são da sua atividade frente a um mercado globalizado. Um dos 
objetivos principais do programa é desenvolver e estimular o 
poder pessoal dos empreendedores do agronegócio, de forma 
a ampliar sua capacidade influenciadora nas transformações da 
sociedade e desenvolver competências empreendedoras para 
a atuação em atividades econômicas, políticas e sociais susten-
táveis. A elaboração e a implantação de projetos individuais, de-
senvolvidos ao longo do programa, funcionam como elemento 
motivador no processo de desenvolvimento do produtor rural, 
que se tornará um grande empreendedor rural.

b) Responsabilidade ambiental

•	 Projeto Biomas: tem como objetivo viabilizar soluções téc-
nico-científicas para a proteção e o uso sustentável de paisa-
gens rurais nos diferentes biomas brasileiros, com ênfase na 
utilização do componente arbóreo em Áreas de Preservação 
Permanente (APP) e seu entorno. Em parceria com a Embra-
pa, o projeto está operacionalizado em cinco eixos: gestão; 
seleção, caracterização e interpretação de potencialidades e 
fragilidades das paisagens rurais dos diferentes biomas bra-
sileiros; proteção e uso sustentável de APP e entorno nos 
biomas brasileiros; rede de experimentação extensiva para 
proteção e uso sustentável de APP e entorno nos biomas bra-
sileiros; e transferência de tecnologia – capacitação de multi-
plicadores e agentes locais.
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Conclusão

A próxima Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimen-
to Sustentável realiza-se sobre um cenário político-econômico contur-
bado, mas as expectativas são de que os compromissos assumidos 
inicialmente na Rio’92 deverão ser ratificados pelos países membros 
do ONU. Inúmeros diagnósticos e projeções, que hoje embasam as 
discussões, apontam o papel preponderante da agricultura na solução 
dos problemas de erradicação da fome e redução da pobreza, mas 
também alertam para a necessidade de revisão dos modelos produ-
tivos que degradam o capital natural e geram desigualdades sociais.

O Brasil, como um dos maiores produtores mundiais de alimen-
tos, não poderá se furtar a assumir compromissos na direção de uma 
produção mais sustentável também no plano agrícola. Os avanços 
conquistados até aqui ajudam a demonstrar que tal desafio é possível 
de ser assumido pelo setor produtivo nacional, que já se organiza, 
inclusive com seus próprios recursos, para melhorar sua realidade.

Cabe-nos garantir, por meio de políticas públicas sólidas e perma-
nentes, além de esforços nas negociações comerciais internacionais, 
o ambiente para que a agricultura continue a gerar os benefícios que 
toda a sociedade brasileira vem colhendo ao longo das últimas déca-
das. Ainda, ampliar os investimentos em pesquisa e inovação, para 
que possamos atender às expectativas mundiais de suportarmos boa 
parte da demanda futura de alimentos projetada a partir do cresci-
mento da população, conservando nosso capital natural.

A sustentabilidade é um tripé, onde todas as variáveis têm o mes-
mo peso e importância. Portanto, devem ter a mesma dimensão no 
trato das políticas, sem vieses ou deturpações. O homem do campo 
brasileiro, maior interessado no patrimônio natural, com o qual interage 
e obtém seu sustento, está preparado e se organiza, por meio de suas 
representações, para uma segunda revolução verde, ainda mais verde.
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Reflorestamento e sistemas 
agroflorestais em pequenas 

propriedades rurais

Karina Santos de Souza1

Introdução

A Revolução Industrial, o desenvolvimento econômico e tecnoló-

gico e o crescimento populacional determinaram transformações na 

sociedade, com grandes consequências para o meio ambiente. Du-

rante muitas décadas, esse modelo de crescimento se desenvolveu 

degradando o meio ambiente, devido à utilização abusiva de recursos 

naturais e pouco controle ambiental. Os recursos naturais foram ex-

traídos de forma predatória e os efeitos dessa exploração podem ser 

visualizados diante dos problemas ambientais existentes no planeta, 

como a poluição das águas, a escassez de recursos e o aquecimento 

global (Santos et al., 2006). 

Na década de 1960, emergiu a preocupação quanto aos impac-

tos do desenvolvimento econômico sobre o meio ambiente. O re-

conhecimento da fragilidade do planeta, a comprovação da finitude 

de seus recursos e uma série de desastres e desequilíbrios ambien-

tais atraíram a atenção mundial em direção à problemática ambiental 

(PASSOS, 2009).   

1 Engenheira florestal. Trainee na Unidade de Acesso a Inovação e Tecnologia (UAIT) do Sebrae.
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A Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

Humano, conhecida como Conferência de Estocolmo, realizada em 

1972, na Suécia, foi a primeira conferência global voltada para o meio 

ambiente e é considerada um marco histórico político internacional, 

decisivo para o surgimento de políticas de gerenciamento ambiental, 

direcionando a atenção das nações para as questões ambientais 

(PASSOS, 2009).

Diante desse contexto, surgiu em 1988 a partir da Comissão 

Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), a ideia 

de desenvolvimento sustentável, que é uma forma de conciliar o 

desenvolvimento econômico e social, associado à preservação am-

biental e ao uso racional dos recursos naturais. A definição clássi-

ca e popularizada de desenvolvimento sustentável está relacionada 

também à capacidade de se atender às necessidades da geração 

presente sem comprometer as necessidades das futuras gerações 

(SANTOS et al., 2006).

A partir desse conceito fica evidente que o desenvolvimento 

sustentável está relacionado não só aos impactos da atividade 

econômica sobre o meio ambiente, mas também, à qualidade de 

vida e bem-estar da sociedade. Diante disso, formou-se o tripé da 

sustentabilidade: crescimento econômico, preservação ambiental e 

bem- estar e justiça social.

Nota-se que a discussão em torno da problemática ambiental é 

de longa data e, atualmente, a questão da sustentabilidade passou 

a interferir no modelo de desenvolvimento econômico e no mundo 

empresarial. Os vários setores da sociedade passaram a exigir dos 

empresários a qualidade dos produtos e uma postura responsável 

com relação às necessidades de preservação ambiental. Um dos 

grandes desafios empresariais do século XXI tem sido conciliar 

desenvolvimento econômico, preservação ambiental e bem-estar 
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social. Mas a adoção de práticas sustentáveis é totalmente possível e 

está ao alcance não só das grandes organizações. 

No meio rural, algumas práticas podem ser adotadas como alter-

nativa para a promoção do desenvolvimento sustentável. 

Reflorestamento em  
pequenas propriedades rurais 

O Brasil possui uma quantidade significativa de pequenas pro-

priedades rurais com possibilidade de produção madeireira. Trata-

-se de terras com topografia acidentada impróprias para agricul-

tura e pecuária, que não propiciam renda aos seus proprietários. 

O reflorestamento dessas áreas surge como uma alternativa para 

aproveitá-las de forma sustentável, havendo a preservação ambien-

tal aliada à utilização industrial dos recursos florestais. Dentre os 

benefícios gerados no local de implantação de um povoamento flo-

restal estão: a geração de renda, de empregos diretos e indiretos e 

a fixação do homem no campo.

A indústria de base florestal busca constantemente matéria-

prima em quantidade e qualidade e é fato que, muitas vezes, não 

faz parte de suas pretensões a compra de terras para produção 

própria de madeira, o que contribui para o estabelecimento de 

associações com proprietários de terras com vocação para uso 

florestal (NASCIMENTO et al.,2004). No entanto, é possível observar 

que proprietários de terras de tamanho reduzido enfrentam alguns 

problemas com relação à obtenção de renda por meio da utilização 

sustentável dos recursos florestais. 

Em pequenas propriedades, geralmente são poucas as tecno-

logias que se pode utilizar para realizar o manejo sustentável da 



104

C
a

p
ítu

lo
 1

área. Além disso, são restritos também, as condições e os insumos 

necessários para o planejamento, implantação do povoamento, o 

manejo, a proteção, e um melhor aproveitamento da produção flo-

restal. Diante disso, com a diminuição da quantidade de tecnolo-

gias utilizáveis, reduz-se a produtividade e, consequentemente, a 

rentabilidade. A menor produção também reduz a capacidade de 

negociar melhores preços a sua produção, reduzindo mais uma vez 

a sua rentabilidade. A partir daí forma-se um círculo vicioso, com a 

redução da renda, diminuim-se os recursos para investir no negócio 

florestal, reduzindo novamente sua produtividade e mais uma vez 

seu retorno financeiro. 

Como consequência, o uso florestal sustentável torna-se menos 

competitivo com relação a atividades agrícolas e pecuárias, que re-

alizadas sem práticas de conservação, promovem a degradação do 

potencial produtivo do solo, a erosão, sedimentação, e perdas de 

qualidade e quantidade de água. Todos esses fatores aliados con-

tribuem para o aumento da pobreza e da degradação ambiental das 

propriedades rurais (NASCIMENTO et al.,2004).

Uma alternativa para solucionar os problemas dos pequenos pro-

dutores e possibilitar que tenham condições de atender a essa deman-

da de mercado, mantendo a qualidade ambiental em suas proprieda-

des é o estabelecimento de integrações. A primeira possibilidade de 

integração pode ser estabelecida entre a indústria florestal e o pequeno 

produtor. De acordo com Nascimento et al. (2004), no Brasil verifica-se 

que esse tipo de integração vem ocorrendo de forma positiva. Na in-

dústria de papel e celulose, por exemplo, vem aumentando a utilização 

de madeira produzida em pequenas propriedades. Entretanto, é impor-

tante ressaltar o que esse tipo de integração é resultado de programas 

de fomento florestal financiados e implantados nos últimos anos por 

várias empresas com pouco ou nenhum suporte dos governos. 
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Com esse tipo de associação, os produtores rurais obtêm várias 

vantagens, já que por meio de investimentos provenientes da indús-

tria associada, passam a ter acesso a novas tecnologias e insumos 

de que necessitam para reduzir custos e aumentar sua produtividade. 

Além disso, têm a segurança de comercializar seus produtos a pre-

ços de mercado e tem a possibilidade de aumentar substancialmen-

te sua rentabilidade. Por outro lado, a indústria florestal pode contar 

com o fornecimento da matéria-prima de que necessita em quanti-

dade e qualidade, divide os riscos relativos à atividade florestal com 

os proprietários e pode reverter o investimento que faria na compra 

de terras para produção de madeira em tecnologias que melhorem e 

diversifiquem sua produção (NASCIMENTO et al.,2004). 

Esse tipo de integração geralmente ocorre com pequenas pro-

priedades que se encontram na zona de influência econômica das 

empresas florestais, pois muitas vezes o custo de transporte de ma-

térias-primas a longas distâncias é economicamente inviável. 

A integração entre propriedades vizinhas representa também uma 

alternativa para solucionar os problemas enfrentados pelos pequenos 

produtores rurais. Atividades de caráter florestal realizadas em áreas 

de maior extensão, em geral produzem melhores resultados. Por meio 

dessas associações aumenta-se a área de produção e, com isso, po-

de-se utilizar uma gama maior de tecnologias de plantio ou manejo flo-

resta mais eficiente e sustentável. Conjuntamente, os produtores têm 

maior poder de negociação na compra de novos insumos, processos 

e equipamentos e tem a possibilidade de realizar mais especializações, 

o que potencializa a sua produção. Além disso, torna-se mais eficiente 

a gerência e a tomada de decisão em torno do negócio florestal.

A partir daí, a produção passa a ocorrer em escalas maiores, de 

forma que os pequenos produtores associados passam a ter maior 

poder de negociação na venda de seus produtos e tem a oportu-
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nidade de atingir novos mercados. Consequentemente, obtém-se 

o aumento da rentabilidade e a produção florestal torna-se um ne-

gócio competitivo e sustentável, evitando que nessas terras sejam 

aplicadas outras atividades que sejam prejudiciais à qualidade am-

biental da localidade. 

De acordo com Nascimento et al. (2004), é interessante que se 

analise alguns aspectos relacionados à integração entre produtores 

rurais, como a disponibilidade de instrumentos legais, financeiros ou 

institucionais, o apoio do governo para realização do processo e a 

necessidade de uma demanda oriunda da indústria de base florestal. 

Sistemas agroflorestais 

A demanda por madeira para diversos usos tem aumentado em 

todo o Brasil e os plantios florestais tem se tornado uma boa fonte de 

renda para produtores rurais. No entanto, a atividade florestal caracteri-

za-se por ser de longo prazo, de forma que o plantio de árvores em sis-

tema de monocultura pode representar uma prática pouco atraente ou 

até mesmo economicamente inviável, principalmente, em terras onde 

se pode praticar atividades agrícolas que dão retorno em curto prazo. 

Os sistemas agroflorestais (SAF) representam uma atividade alter-

nativa de utilização da terra, que promove uma rentabilidade susten-

tável ao longo do tempo, introduzindo espécies anuais nos primeiros 

anos, frutíferas semi perenes em seguida e por fim as produtoras de 

madeira, que podem ainda ser consorciadas com animais em uma 

mesma unidade de área.

Em uma área, os sistemas agroflorestais possibilitam maior pro-

dução, pois a partir do seu modelo de implantação, há diversificação 

de espécies cultiváveis, melhora-se o potencial produtivo da terra e 
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maximiza-se a utilização dos recursos naturais disponíveis, de acordo 

com as condições ecológicas da região e dos produtores rurais.

A diversificação de culturas proporciona melhoras significativas 

das propriedades físicas, químicas e biológicas do solo por meio 

da ciclagem de nutrientes e controle de erosão. Além disso, prote-

ge o solo da ação desagregante do impacto das gotas de chuva e 

contribui para a redução da amplitude de variação de temperatura e 

umidade local protegendo, em alguns casos, inclusive as culturas do 

efeito de geadas em regiões mais frias. A utilização de espécies de 

diversos estratos vegetais gera condições favoráveis ao desenvolvi-

mento de culturas que são beneficiadas, por exemplo, pelo sombre-

amento, como o cacau, café, cupuaçu, palmito, etc (MALINOVSKI et 

al., 2006). 

A utilização de diversos tipos de espécies gera benefícios ambien-

tais e vantagens econômicas. A diversificação da produção garante 

que o agricultor tenha durante as diferentes épocas do ano, produtos 

para comercializar. Com isso, ele terá maior segurança com relação 

ao seu negócio, devido à diminuição de riscos econômicos e melhor 

distribuição de seus produtos ao longo do ano.   

Entretanto, para que o agricultor familiar obtenha sucesso é ne-

cessário que se analise alguns aspectos relacionados à sua produção. 

Inicialmente, deve-se considerar a interação existente entre as espé-

cies, que devem ser escolhidas com base também nas condições de 

solo e clima da região. Posteriormente, deve-se avaliar as condições 

favoráveis para comercialização (MALINOVSKI et al., 2006).  

Diante disso, os sistemas agroflorestais proporcionam aos agri-

cultores familiares vantagens econômicas, sociais e ambientais, já 

que geram rendimento sustentável por meio da adoção de práticas 

que são compatíveis com a cultura e realidade da população local. 
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Os sistemas agrossilviculturais, uma das modalidades de SAF, 

proporcionam a geração de renda em curto prazo por meio do cul-

tivo de espécies agrícolas enquanto ocorre o desenvolvimento da 

floresta. O plantio de culturas anuais como milho, arroz, feijão e 

hortaliças e frutíferas como abacaxi, pode-se comercializar diversos 

produtos antes da colheita florestal. Além disso, trata-se de um sis-

tema equilibrado que gera benefícios ambientais como maior prote-

ção do solo, regulação do regime hídrico e aumento da diversidade 

de espécies locais.

Os sistemas silvipastoris são representados pela associação de 

espécies arbóreas com pastagem e animais em uma mesma área, 

manejados ao mesmo tempo. Os animais contribuem para o desen-

volvimento da floresta, ao realizarem o controle de plantas daninhas, 

que em geral competem com as espécies florestais. Além disso, con-

tribuem para a ciclagem de nutrientes no sistema, por meio da depo-

sição de fezes e urina no solo.

Reserva legal 

De acordo com a legislação ambiental brasileira, as propriedades 

rurais devem conservar a cobertura florestal de parte de sua área por 

meio da implementação da reserva legal. Da mesma forma que devem 

recompô-la em casos de desmatamentos já realizados. Isso se deve ao 

fato de que por meio da reserva legal promove-se a preservação dos 

recursos naturais, por meio da conservação da biodiversidade, do solo, 

das águas, da fauna, da flora e da promoção do equilíbrio ambiental. É 

interessante observar que, em áreas de reserva legal não é permitido o 

corte raso, mas podem-se utilizar os recursos florestais fornecidos pela 

floresta de forma sustentável (RODRIGUES et al., 2007). 
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No entanto, é fato que uma quantidade substancial de pequenos 

produtores rurais não cumpre a legislação ambiental e resistem à cria-

ção e manutenção da reserva legal. Isso se deve ao fato de que te-

mem inutilizar parte de suas terras, que já são de pequena extensão e 

que seriam utilizadas para agricultura ou pecuária, de forma a garantir 

a geração de renda e a sobrevivência de suas famílias. Os produtores 

rurais veem áreas de reserva legal como improdutivas, perdendo a 

oportunidade de maximizar a sua utilização. 

Os sistemas agroflorestais podem ser vistos com uma solução 

que permite que agricultores familiares realizem o cumprimento da 

legislação, recuperando áreas florestais degradadas e promovam 

maior conservação dos recursos naturais e significativa melhora na 

qualidade ambiental. Além disso, surgem como nova ou fonte com-

plementar de renda, gerando desenvolvimento econômico e melhora 

da qualidade de vida local. 

Mas no Brasil não é comum a adoção de sistemas agroflorestais 

em comunidades rurais, onde é preferencialmente realizada a agricul-

tura convencional. Isso se deve ao fato de que os produtores rurais, 

em geral, não possuem conhecimento a respeito dos benefícios am-

bientais e econômicos gerados pela prática agroflorestal. Além dis-

so, são necessárias políticas públicas que apoiem a implantação do 

sistema, que possui custos de implantação mais elevados e exige 

conhecimentos técnicos mais complexos (RODRIGUES et al., 2007).  

Sequestro de carbono pelas florestas 

O reflorestamento contribui para solucionar diversos tipos de pro-

blemas ambientais. O aquecimento global, por exemplo, tem repre-

sentado uma das grandes ameaças à humanidade e cada vez mais 

é dispensada às florestas o papel de reduzir o efeito estufa, por meio 



110

C
a

p
ítu

lo
 1

do sequestro de carbono da atmosfera. Com o surgimento do Me-

canismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), em que se criou um valor 

transacionável para as reduções das emissões ou remoções de CO2 

da atmosfera, incentivou-se a implantação de novas florestas em paí-

ses desenvolvidos e em desenvolvimento, que buscam benefícios por 

meio do comércio de carbono no mercado mundial. 

O Brasil é reconhecido como um País com grande potencial para 

a geração de créditos de carbono (MELLO et al., 2004). Pode-se im-

plantar povoamentos florestais em propriedades rurais com o intuito 

de recompor Áreas de Preservação Permanente (APP) e de Reserva 

Legal (RL) e gerar conjuntamente créditos de carbono que futuramen-

te podem ser negociados.  

Conclusão 

A sustentabilidade é um tema de grande relevância atualmente. 

De forma que também é necessário e possível incentivar a adoção 

de práticas sustentáveis em comunidades rurais. O reflorestamen-

to pode ser de grande importância para o aproveitamento de áreas 

em pequenas propriedades, que se encontram ociosas, devido à sua 

condição topográfica. Nesse tipo de terra, em que é economicamen-

te inviável a adoção de práticas agrícolas e pecuárias, o plantio de es-

pécies florestais possibilita o desenvolvimento de uma nova fonte de 

renda, repercutindo em melhores condições de vida às famílias rurais. 

Além do desenvolvimento de uma economia local, o reflorestamento 

contribui substancialmente para a melhora da qualidade ambiental, já 

que os plantios florestais possibilitam melhoras na qualidade e quanti-

dade das águas, redução da poluição e erosão, conservação do solo 

e estabelecimento de um equilíbrio ecológico. 
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Observa-se também que as práticas de reflorestamento são 

uma alternativa viável, quando os pequenos produtores rurais 

realizam associações ou parcerias. Devido ao fato de suas terras 

serem de pequena extensão, ao produzirem independentemente, 

dificilmente desenvolvem um negócio florestal de forma econômica e 

ambientalmente sustentável. A integração entre produtores e indústria 

florestal e entre produtores rurais vizinhos é fundamental para a 

competitividade e sustentabilidade da produção florestal madeireira em 

pequenas propriedades. As associações permitem que agricultores 

familiares tenham a oportunidade de atender à demanda de mercado 

do setor florestal madeireiro, que vem crescendo constantemente e é 

de grande importância para a economia brasileira. 

É interessante enfatizar que as atividades florestais são desen-

volvidas somente em zonas rurais e em terras impróprias para a 

agricultura. Nesse caso, o estabelecimento de políticas públicas 

que incentivem o desenvolvimento do setor florestal é de funda-

mental importância, para que nessas áreas não ocorram outras ati-

vidades que gerem problemas ambientais e perdas na qualidade de 

vida da população. 

Outra forma de se promover o desenvolvimento sustentável em pe-

quenas propriedades rurais é por meio da implantação de sistemas 

agroflorestais. São muitos os benefícios ambientais obtidos por meio 

da adoção dessa técnica, que se baseia principalmente na diversidade 

e sustentabilidade. Por meio do consórcio entre espécies agrícolas, 

florestais e animais promove-se o equilíbrio ambiental local, a conserva-

ção do solo, da água e pode-se contribuir para conservação ou recom-

posição da cobertura vegetal das propriedades rurais. Além disso, os 

sistemas agroflorestais possibilitam a comercialização de diversos tipos 

de produtos, de forma a contribuir para a subsistência e para a geração 

de renda e de melhorias na qualidade de vida de famílias rurais. 
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Os sistemas agroflorestais também funcionam como uma boa so-

lução para o cumprimento da legislação por parte dos produtores 

rurais que resistem em inserir em suas propriedades a reserva legal, 

temendo perder em disponibilidade de terra para produção. 

Pode-se concluir que a sustentabilidade pode fazer parte da re-
alidade dos pequenos produtores rurais, de forma a contribuir para 
preservação ambiental e para a geração de renda e melhorias na qua-
lidade de vida das comunidades. No entanto, existe a necessidade do 
desenvolvimento de associações e parcerias e de políticas públicas 
para que ocorra efetivamente a implantação de atividades sustentá-
veis como as abordadas em zonas rurais. 
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Empresa familiar rural 
e sustentabilidade na 

Amazônia: formação e 
contemporaneidade de 

camponeses, gestores 
seculares da biodiversidade

Francisco de Assis Costa1

Abertura

Quando os portugueses chegaram à Amazônia, em 1616, bus-
cavam tornar a região uma extensão da economia colonial de plan-
tation, uma agricultura especializada em grandes estabelecimentos, 
cujos pilares eram a mão de obra escrava africana e a produção es-
pecializada de mercadorias coloniais. O Império Colonial português 
havia acumulado reconhecida experiência nesse modelo, principal-
mente na produção do açúcar, primeiro, ainda no século XV, nas suas 
ilhas do Atlântico, em especial nas Ilhas Madeira, e depois, no século 
seguinte, no Nordeste brasileiro (FURTADO, 1976, p. 5-18), e pre-
tendia estendê-lo até aqui. O específico das condições naturais que 
encontraram na Amazônia, entretanto, extrapolou os limites das téc-
nicas agronômicas já dominadas. 

1 Diretor de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea). Professor Associado do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos – NAEA/UFPA. Visiting 
Fellow do Centre for Brazilian Studies, University of Oxford. Pesquisador Associado da RedeSist, IE/UFRJ.
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Com efeito, as pretensões de produzir itens já consagrados no mer-
cado sucumbem ante os experimentos iniciais que demonstraram a bai-
xa produtividade da região para a agricultura do tipo praticada em outros 
pontos do Império – em monoculturas de grandes extensões. Relatos 
desse reconhecimento pontuam todo o período colonial (TOCANTINS, 
1960, p. 60-65; PRADO Jr., 1987, p. 69; SODRÉ, 1987: 129). 

Todavia, a dificuldade não inviabilizou a Colônia do Grão-Pará, 
porque o específico do ecossistema amazônico mostrou sua outra 
face: a condição de produzir, nos seus processos originais, bens ca-
pazes de se tornarem mercadorias para o mercado mundial. A na-
tureza originária da região, em sua singularidade e estranheza, ao 
tempo que limitou as possibilidades de obtenção de mercadorias 
agrícolas capazes de garantir lucro mercantil, regalou o colonizador 
com produtos “prontos”, carecendo apenas de serem recolhidos. 
Logo se constatou que muitos desses produtos seriam equivalentes 
ou substitutos de especiarias para as quais já havia mercado conso-
lidado na Europa, cujas rotas de comércio procedentes do Oriente 
encontravam-se vedadas a Portugal (COSTA, 1989). 

Não obstante, tratava-se de uma oportunidade cujo aproveita-
mento forçaria uma revisão dos termos do projeto colonial amazôni-
co. Nesse difícil processo, pelo qual experiências passadas viriam a 
fracassar, se mostrando insuficientes, perspectivas teóricas se con-
frontaram, e experimentos se tornaram necessários. De modo que 
processos adaptativos concorrentes que produziram, ao final, novas 
possibilidades de exploração da Colônia em bases extrativistas e fun-
dadas em empresas familiares camponesas, marcaram o primeiro sé-
culo da colonização da região (Costa, 1989). 

Missão e preação – 1616 a 1686

Relacionadas, as questões derivadas da redefinição do papel da 
agricultura e as provindas da redefinição do trabalho indígena, a par 
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da centralidade que assume a produção extrativa no projeto colonial, 
configuraram os dilemas da colonização amazônica. De modo que a 
questão do acesso ao trabalho indígena, que nas outras colônias se 
associava às condições de determinação do custo de produção e 
da rentabilidade da produção colonial, tanto mais rentável esta, tanto 
menos importante aquela, aqui se torna o pressuposto da existência, 
ou não, dessa produção e, assim, condição sem a qual o projeto co-
lonial, como empreendimento mercantil, seria posto em dúvida.

Derivaram daí contradições graves, que emergiram, primeiro, na 
forma de um grande confronto entre religiosos e leigos – entre mis-
sões e preações. Depois, os antagonismos forjaram soluções – con-
figuram novos arranjos que garantiram os ajustamentos necessários 
à continuidade do projeto.

Civilização ou barbárie – eis a questão 

A segunda metade do século XVII foi consumida, no Grão-Pará, 
em confrontos, teóricos e práticos, em torno de dois caminhos possí-
veis para o projeto colonial. As possibilidades apresentaram-se, num 
primeiro momento, de forma excludente, em seguida, conformando 
uma unidade histórica – uma institucionalidade fundamental, o padrão 
regulatório que garantiu a gênese da economia colonial amazônica.

Duas formas de compulsão da força de trabalho indígena foram 
colocadas em prática: uma militar, outra cultural. A primeira repre-
sentada pela proposta dos colonos leigos da escravização pura e 
simples do gentio, dos seres sem Deus; a segunda, oriunda do fervor 
missionário das ordens religiosas, apresentava uma pedagogia decul-
turadora, uma metodologia de transformação sem dor dos “inocen-
tes” (pois ainda não tocados pela verdade), “pagãos” ofensivamente 
livres, em homens disciplinados para o louvor a Deus e para os traba-
lhos da terra, das águas, dos matos. 
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A violência dos colonos “tange” os índios para as aldeias, criando 
a força de trabalho da qual se lança mão nas expedições de coleta 
de “drogas do sertão” – fonte principal das rendas mercantis – e na 
construção de um aparelho de Estado e de equipamentos religiosos 
(Pe. João Daniel, v. 1, p. 311-315, 2004).

Dois institutos normativos estabeleceram os marcos da utiliza-
ção dos índios aldeados: o Regimento das Missões de dezembro de 
1686 e o Alvará de 28 de abril de 1688. O primeiro instituto, formu-
lado com base nas doutrinas de Antônio Vieira e na experiência mis-
sionária acumulada ao longo do século XVII no contexto da disputa 
com os colonos, assentou as regras para a administração dos índios. 
A par de assegurar a liberdade dos aldeamentos aos indígenas e de 
garantir a gestão desses estabelecimentos – com o poder temporal 
e espiritual que continham – às ordens religiosas, o Regimento das 
Missões concedia aos demais agentes da Colônia o acesso à força 
de trabalho aldeada, tal que 1/3 das disponibilidades fosse concedi-
do aos colonos com licença promulgada pela administração colonial, 
1/3 para as necessidades da Coroa e da administração colonial e 
1/3 para uso dos próprios aldeamentos e das missões religiosas. O 
Alvará mencionado regulamenta exceções ao quadro geral do Regi-
mento, quando autoriza a escravidão de índios prisioneiros de guerra, 
condenados ao canibalismo ou rebelados por questões religiosas e 
políticas (ALMEIDA, 1997, p. 156-162). 

Cria-se, assim, na colônia amazônica, uma totalidade contraditó-
ria particular, um modo de produção, com relações técnicas e sociais 
próprias, as primeiras caracterizadas pela dominância do extrativismo 
de coleta; as últimas fundadas na compulsão do trabalho índio, inter-
nalizado ao sistema por mecanismos de constrangimento de seu su-
jeito. O sucesso dos aldeamentos e das missões em congregar cada 
vez mais gente é a outra face da violência dos colonos escravistas. 
E, na salvaguarda da ordem colonial como um todo, os indígenas al-
deados representavam a fonte de trabalho eficaz, no contexto dado, 
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para o conjunto das atividades da Igreja, do Estado e dos colonos. Tal 
modo de produção fundou, de fato, a economia colonial amazônica, 
que se reproduziu por gerações, aguçando, contudo, no desenvolvi-
mento, suas profundas contradições.

O domínio dos aldeamentos 
missionários – 1720 a 1755

Para a série de 35 anos contínuos desse período dominado pelas 
missões, entre 1720 e 1755, a taxa média anual de crescimento da 
economia colonial amazônica representada por seu produto expor-
tado via metrópole (Valor Bruto da Produção no Mercado Mundial 
(VBPM), y$ no Gráfico 1) foi de 6,33% a.a., dos quais apenas 1,02% 
se explica na variação das condições externas à Colônia expressas 
nos preços implícitos (VBPM/Q, x$ no Gráfico 2). Supondo um cres-
cimento lento, de 1% a.a., da população (P, no Gráfico 1) sob controle 
do sistema colonial, dadas as dificuldades mesmo de assimilação de 
indígenas, já mencionadas, e os surtos de epidemias importantes, 
como a de varíola nos anos 40 (conf. Alden, 1974, p. 32), a forte 
expansão se deve, sobretudo, à propulsão de um crescimento da 
produtividade (quantidade exportada, Q, dividido pela população, P, 
igual a xt, no Gráfico 2) por unidade populacional do sistema, à taxa 
de 4,21% a.a. Por seu turno, o crescimento subjacente da produção 
em toneladas – i.e. da expansão da capacidade efetiva do aparato 
de produção – se fez ao ritmo acelerado de 5,26% a.a., a um preço 
interno que declinou a -1,18% a.a. 
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Gráfico 1 – Evolução do Valor Bruto da Produção no 
Mercado Mundial (VBPM=Y$), em $000; Y$ per capita 
(VAPM/P=y) e população da colônia (P), em números 
índices para 1720 a 1725 = 100, Médias móveis 
quinquenais. 
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Gráfico 2 – Evolução da produtividade física (xt em kg per 
capita) e dos preços de exportação da Colônia (x$ em 
$000) de 1720 a 1820 (Médias móveis quinquenais)
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A Colônia do Grão-Pará no período das 
Reformas Pombalinas (1755-1777)

O marquês de Pombal enviou, em 1750, ninguém menos que seu 
irmão Francisco Xavier de Mendonça Furtado para governar a colô-
nia amazônica, a qual, após um período de rapidíssimo crescimento, 
apresentara, nos últimos cinco anos, uma fase de lento andamento 
e produtividade constante. Nos primeiros cinco anos da gestão de 
Mendonça Furtado, com os preços em recuperação na Europa, cres-
ce a rentabilidade – externa e interna, a primeira mais rápido que a 
segunda, criando um lag favorável à posição dos atores na Metrópo-
le. A produtividade física, entretanto, entra em declínio, arrastando a 
produção que, em 1755, atinge o nível mais baixo desde 1730. 

Mendonça Furtado tomou contato com a crise naquilo que lhe 
dizia respeito mais de imediato: as finanças públicas, afetadas pela 
redução da base fiscal que era, como já mencionado, a quantidade 
produzida. Na indigência dos cofres públicos, o gestor via limites sé-
rios à execução da política de segurança que lhe competia na missão 
de elevar os níveis de garantia da conquista. A tarefa exigia, a um 
só tempo, estabelecer com clareza os limites territoriais da Colônia, 
elevar sua fortificação militar e adensar seu povoamento. Sobre a 
economia, fundamento de tudo o mais, apresentou um diagnóstico 
em que a situação presente é dramaticamente relatada (Mendonça 
Furtado, apud MENDONçA, 1963, TI, p. 145). Situação atual tanto 
mais consternadora quando comparada a um passado promissor: 
“[...] Ultimamente, mano, é necessário assentar em dois princípios 
certos, claros e evidentes. O primeiro, que este Estado se fundou, 
floresceu e nele se estabeleceram infinitos engenhos e plantações 
[...]. Depois [...] tudo se arruinou, confundiu e finalmente se reduziu a 
nada” (Mendonça Furtado, apud MENDONçA, 1963, TI, p. 84).
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A oposição agricultura versus  
extrativismo reavaliada

Na visão da gestão pombalina na Amazônia, a perversão dos reli-
giosos pela riqueza associada ao extrativismo os legava, assim, dupla 
condição, ambas negativas. Tornavam-nos opositores do desenvolvi-
mento agrícola e opositores dos colonos, vassalos de Sua Majestade 
que, bem ou mal, significavam a real presença de domínio nesses 
ermos. Neste ponto, Mendonça Furtado assevera que a autonomia 
das ordens religiosas perante o Estado e as demais instituições co-
loniais na Amazônia teria estabelecido o “fato” de que os religiosos 
dominavam o principal da economia regional. O fato de serem dis-
pensados de pagar impostos limitava a capacidade do Estado em 
adquirir meios essenciais aos seus fins. Além disso, sendo o sistema 
dos aldeamentos praticamente autárquico, com divisão do trabalho 
interna e canais próprios de comercialização na Corte, as “religiões” 
recolhiam “[...] nas comunidades todo comércio que deveria girar na 
Praça, e com que deveram enriquecer-se aqueles homens, que nele 
traficam com tanto lucro do público e da fazenda real” (Mendonça 
Furtado, apud op. cit., p. 145).

Como solução para desarticular o “sistema presente”, se propu-
nham dois conjuntos associados de medidas econômicas e políticas. 
As medidas econômicas se enfeixavam no propósito de restabelecer 
o modelo agrícola colonial, fundado no trabalho escravo negro. Aqui 
desempenharia papel fundamental uma “companhia de comércio” 
que monopolizasse as relações mercantis da Colônia – transportando 
e vendendo seus produtos (resolvendo o problema da escassez de 
transporte) e transportando e vendendo os meios de produção ne-
cessários (resolvendo o problema do principal da aquisição de meios 
de produção, sobretudo o escravo africano). O suposto explicitado 
é o de que, com o negro africano, se fará a agricultura propriamen-
te colonial. Contudo, os índios deveriam ser persuadidos do valor 
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da agricultura para as necessidades internas da colônia (O Diretório, 
apud ALMEIDA, 1997, p. 195). Tal propósito se combinava, aliás, com 
as medidas geopolíticas que diziam respeito à decisão de povoar a 
Colônia com os povos nela originados. Aqui, vigoraram medidas de 
emancipação formal dos índios aldeados e da utilização sistemática 
da miscigenação como instrumento de política populacional colonial.

Essa estratégia fundamentará o conjunto de normas do Direc-
torio, que se deve observar nas povoações dos índios do Pará e do 
Maranhão, assinado por Francisco Xavier de Mendonça Furtado, em 
3 de maio de 1757, e aprovado no Reino pelo Alvará de 17 de agosto 
de 1758. 

Além das normas do Diretório, que atuavam diretamente nas re-
lações de produção, técnicas e sociais, a gestão pombalina interferiu 
na estruturação das relações de comércio por meio da criação da 
Companhia de Comércio do Grão Para e do Maranhão, fundada em 6 
de junho de 1755, com direitos totais de monopólio sobre o comércio 
de mercadorias, entre as quais os escravos africanos.

O movimento de ideias e o vigor das ações implementadas no 
período em foco têm colocado, para a historiografia, expectativas de 
desenvolvimento econômico, no que se refere: 1) ao crescimento e 
seus fundamentos – se indica mais produção e produtividade; 2) às 
mudanças estruturais da economia da Colônia – se indica revitaliza-
ção da economia e estabelecimento da agricultura na base produtiva 
da Colônia, de modo que o crescimento da Colônia deveria se fazer 
por meio do crescimento da sua componente agrícola a partir do 
reforço a plantation com base em escravos negros e da formação de 
um estrato camponês; 3) o desenvolvimento comercial que se espera 
da Companhia de Comércio deverá estar a serviço desses propósitos 
e, como tal, ser percebido como base da melhoria dos intercâmbios 
da Colônia com o resto do sistema.
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Essas expectativas, entretanto, não são correspondidas pelos nos-
sos resultados:

Nos primeiros 22 anos de vigência do Diretório até o encerra-
mento das atividades da Companhia de Comércio, a economia colo-
nial amazônica teve crescimento modesto de 1,54% a.a. A produção 
cresceu a taxas de 2,99% a.a., mais como um resultado do cresci-
mento da população a 2,19% a.a. que pelo incremento da produtivi-
dade que se fez a meros 0,78% a.a. 

É recorrente a menção aos esforços da gestão pombalina na aqui-
sição de escravos negros e na introdução de variedades novas de 
produtos agrícolas, como arroz e algodão, no Grão-Pará. Não obs-
tante, merece tratamento a constatação de que a produção regional 
manteve nesse período o perfil herdado do período anterior, no qual 
se verifica a dominância do extrativismo de coleta. Mais precisamen-
te, o valor dos produtos do extrativismo de coleta cresceu no período 
a 1,44% a.a. ao passo que o da agropecuária cresceu em ritmo um 
pouco menor, de 1,23% a.a. 

Gráfico 4 – Participação relativa das diversas atividades nas 
exportações da Colônia do Grão-Pará, 1755 a 1777 (% do 
total exportado)

Extrativismo

Total

Extrativismo de Coleta

Agroindústria Produção animal
Extrativismo 

Madeireiro Agricultura

Total de atividades 
Agropecuárias

Fonte: Dias, 1970, p. 316-360. Observação metodológica: Tomaram-se as informações anuais fornecidas 
pelo autor, produto  a produto, por tipo de rubrica, se “Companhia” ou se “Colonos”, e formou-se um banco 
de dados próprio, tabulado com os recursos do SPSS. Por isso, os valores agregados apresentam diferença 
em relação ao próprio trabalho fonte, em várias situações por equívocos de soma. Tivemos o cuidado de, 
nessas situações, cotejar com outras fontes, principalmente Carreira (1988).
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A rigor, as atividades agrícolas iniciam o período de vigência do 
monopólio da Companhia com participação importante, de 30%, no 
valor da produção da Colônia. Essa proporção cai até meados dos 
anos 70, quando se aproxima de 10%. A partir daí, recupera-se até 
atingir o patamar dos primeiros anos do período. A produção agrícola 
processada na Colônia, como o açúcar e a aguardente, que apresen-
tara relativa importância no início do período, perdeu significado ao 
longo do tempo. A produção animal, por sua vez, cresceu em impor-
tância, apesar de lentamente. 

Por outro lado, se desdobramos as atividades do extrativismo em 
extrativismo de coleta (as “drogas do sertão”) e madeireiro, o primeiro 
tem dominância quase completa (Gráfico 4).

Da intenção contrariada  
a gestação de estruturas

Os dados do período nos permitem observações importantes so-
bre a estruturação da base produtiva. Primeiro, há indicações muito 
fortes da existência e do crescimento de uma estrutura de produção 
relevante na Colônia, além da representada pelos colonos escravistas 
e pelos Diretórios. É o que informam os resultados da Tabela 1, quan-
do adequadamente observados.

Manuel Nunes Dias, em monumental trabalho (Dias, 1970) que 
relaciona produto a produto, ano a ano, os embarques em Belém da 
Companhia de Comércio do Grão-Pará e do Maranhão, rotulou as 
mercadorias pelos seus titulares, separando-as em dois tipos: àquelas 
adquiridas pela própria empresa atribuiu a categoria de “Companhia” 
e às outras atribuiu a categoria de “Lavradores”, correspondente 
aos agentes que vimos designando de “Colonos”. Numa primeira 
verificação, constata-se uma diferença muito grande entre o primeiro 
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quinquênio e os demais na participação relativa desses grupos: de 
aproximadamente 51% e 49%, respectivamente, a “Companhia” 
passa para proporções em torno de 85%, e os “Colonos”, 15%. 
O próprio Manuel Nunes Dias esclarece a diferença por viés de 
conduta dos “Colonos”, os quais, favorecidos por uma carta régia 
que lhes facultava o direito de consignar sua produção exportável a 
seus comissários do reino, na forma do que dispunha o parágrafo 
27 do estatuto da Companhia. Os “Colonos” “[...] transformaram 
o favor régio numa artimanha, porquanto, debaixo de seus nomes 
puderam os corretores particulares fazer o comércio de gêneros em 
evidente prejuízo da Companhia, sem que a Junta da Administração 
conseguisse averiguar e atalhar o contrabando” (Dias, 1970, p. 363). 
A pedido da Companhia, em 26 de fevereiro de 1760, estabeleceram-
se normas para que apenas a produção dos Colonos passível de 
comprovação fosse aceita.

Tabela 1 – Participação dos titulares das cargas assumidas 
em Belém pela Companhia de Comércio do Grão-Pará e 
do Maranhão, 1755 a 1777 ($000 e % do total)

Titulares 
das
Cargas

1756 a 1760 1761 a 1765 1766 a 1770 1771 a 1777

$000 % $000 % $000 % $000 %

Companhia 190.595,45 49% 477.794,39 86% 350.965,35 90% 730.544,85 86%

Lavradores/
Colonos

200.679,30 51% 79.264,95 14% 37.109,76 10% 123.171,58 14%

Total 391.274,74 100% 557.059,34 100% 388.075,11 100% 853.716,43 100%

Fonte: Ver fonte e nota metodológica do Gráfico 4.

Daí, as seguintes ilações: a) a produção embarcada até 1759 sob 
a titularidade da “Companhia” provinha das estruturas produtivas que 
disso não poderiam se furtar, os Diretórios – estruturas que, como ex-
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-aldeamentos, não obstante sua recente designação civil de vila e lugar, 
continuavam, como bem anota Azevedo (1930, p. 340), sob estrita 
tutela da administração colonial –, e expressam, por isso, o peso re-
lativo mais próximo do real que se pode mensurar, desse segmento 
na produção exportável total da Colônia; b) a estrutura produtiva dos 
colonos de origem europeia, dependentes do trabalho escravo negro, 
na agricultura, e da repartição do trabalho dos índios aldeados, no ex-
trativismo, fortalecida no período pela chegada de novas levas de ca-
sais açorianos, pelo financiamento na aquisição de escravos e pela 
absorção das fazendas das ordens religiosas (AZEVEDO, idem), terá 
seu peso real expresso nos quinquênios pós-1760, quando só pude-
ram transacionar a própria e efetiva produção; c) montaram-se duas 
estruturas de transação no período: até 1759, “corretores particulares” 
fizeram dos “Colonos” seus intermediários, driblando a Companhia; a 
partir daí, esses mesmos agentes fizeram da “Companhia” a interme-
diação necessária para acessarem o mercado mundial; e d) se existi-
ram “corretores particulares” que intermediavam produtos, quer dizer, 
se existiram estruturas mercantis internas à Colônia, existiram necessa-
riamente produtores das mercadorias que intermediavam, os quais não 
se ajustavam nem nas estruturas dos Diretórios nem nas dos colonos.

A participação desses produtores invisíveis pode ser mensurada, 
posto que igual a dos “corretores particulares”, no eufemismo de Ma-
noel Nunes Dias, aos quais atribuiremos a condição de comerciantes 
não reconhecidos, estes constituindo o outro polo de um par estru-
tural com os produtores invisíveis. A parcela intermediada por esses 
comerciantes não reconhecidos, precisamente igual a dos seus su-
pridores, os produtores invisíveis da Colônia, terá sido igual ao total 
exportado, menos a produção dos Diretórios, menos ainda a verda-
deira produção dos Colonos. A produção dos Diretórios até 1760 é 
igual ao que foi exportado sob a rubrica “Companhia”. A partir de 
1760, é igual à percentagem média da rubrica “Companhia” no total 
da produção exportada até 1760 – sublinhe-se, a participação histó-
rica conhecida dos Diretórios no total da exportação – vezes o total 
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da produção exportada dos anos posteriores a 1760. A verdadeira 
produção dos Colonos será, após 1760, o que foi exportado sob a 
rubrica “Colonos”; antes de 1760, a participação relativa média da 
rubrica “Colonos” no total da produção exportada, após 1760, vezes 
o total da produção exportada dos anos anteriores a 1760.

Aplicado esse algoritmo ao nosso banco de dados (observação 
metodológica do Gráfico 4), chegamos ao resultado apresentado nos 
Gráficos 5 a 8.

Um primeiro resultado é o de que, acima da metade da produção 
da Colônia, ao longo do período pombalino, não se explicaria pelas 
estruturas, produtiva e comercial, “oficiais” da Colônia (Gráfico 5). Isso 
dá uma indicação robusta da importância dos produtores invisíveis, 
os quais entendemos constituir um campesinato – uma estrutura de 
produção rural baseada em unidades familiares nucleadas.

Gráfico 5 – Participação relativa das diversas estruturas 
produtivas da colônia do Grão-Pará, 1755 a 1777 (% do 
valor exportado total, médias móveis bianuais)

 

 
Fonte:Ver fonte e nota metodológica do Gráfico 4.

Todavia, não se trataria de um campesinato agrícola, como indi-
ca Ciro Flamarion Cardoso: a produção exportada a ele atribuível é 
basicamente derivada de extrativismo de coleta, cujo valor cresceu, 
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ademais, a 2,3% a.a., de modo que sua expressão cresce no perí-
odo de aproximadamente 70% para algo próximo de 90% no valor 
da produção total desses produtores. A produção agrícola exportada 
associada a esse campesinato, por seu turno, deverá ter decrescido 
a -3% a.a, de modo que sua participação na exportação total do final 
do período ficou em torno 9% (Gráfico 6). Denominamos esses cam-
poneses de camponeses-caboclos (COSTA, 1989).

Por sua vez, o perfil da produção dos colonos altera substancial-
mente no período pombalino: os produtos agrícolas in natura, que pou-
co representavam no início do período, chegam ao final com partici-
pação próxima de 50%, resultado de um forte crescimento de 10,7% 
a.a; a produção animal cresce notavelmente a 7,3% a.a, chegando a 
representar algo próximo de 20%; a agroindústria teve um momento 
importante no meio termo, mas caiu a quase nada no final do período 
– o contrário da produção madeireira exportável que cresceu precisa-
mente nessa fase final; o extrativismo de coleta, por seu turno, caiu sis-
temática e fortemente a -9,1% a.a, na pauta produtiva desse segmento 
da produção colonial por todo o período em questão (Gráfico 7).

Gráfico 6 – Participação relativa das diversas atividades 
na produção exportada dos camponeses da colônia do 
Grão-Pará, 1755 a 1777 (% do total exportado, médias 
móveis bianuais) 

 
 

Fonte:Ver fonte e nota metodológica do Gráfico 4.
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Gráfico 7 – Participação relativa das diversas atividades 
na produção exportada dos colonos, da colônia do Grão-
Pará, 1755 a 1777 (% do total, médias móveis bianuais)

 
Fonte:Ver fonte e nota metodológica do Gráfico 4.

Gráfico 8 – participação relativa das atividades na 
exportação dos diretórios da colônia do Grão-Pará, 1755 a 
1777 (% do total, médias móveis bianuais)
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Fonte:Ver fonte e nota metodológica do Gráfico 4

Fonte: Costa, 2010.
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A Colônia do Grão-Pará após Pombal 
(1778-1722)

Os primeiros cinco anos da gestão pombalina, nos quais se 
forjaram as reformas que marcaram os tempos seguintes, foram 
anos de crise de um sistema que já tinha história, que já seguia 
um trajeto no qual mostrara seu potencial na perspectiva do Im-
pério Colonial. As reformas pombalinas não ocorrem para, enfim, 
montar uma economia extrativa, como sugere Almeida (1997, p. 
227-235). Fizeram-se para superar o que se conseguia ver dos 
gargalos revelados por momento crítico daquela economia, que, 
não obstante estranha, posto que baseada em extrativismo, já ti-
nha um passado do qual o presente era dependente. Na busca 
de superação, aí sim procurou-se validar um projeto institucional 
de “criação” de uma agricultura eficaz – uma retomada do projeto 
agrícola civilizatório dos primórdios da Colônia, com nuances no-
vas que abrigavam um campesinato.

Como parte da estratégia, tomaram-se medidas que incentivavam 
a miscigenação na constituição de famílias nucleadas, as quais 
aceleram a criação de um número crescente de famílias com dupla 
característica, a saber: elas detinham o conhecimento índio da 
natureza circundante e, ao mesmo tempo, se reproduziam atendendo 
às necessidades e aos valores europeus. Tais famílias – nem índias, 
nem brancas: caboclas – têm endogenamente as precondições de 
conhecimento para viver e produzir fora dos Diretórios, fora, portanto, 
do controle do sistema produtivo vigente. Pois, ao contrário das 
famílias dos colonos brancos, elas poderiam lidar sem dificuldades 
com o meio ambiente e, por outra parte, só com muita dificuldade 
poderiam viver sem mercadorias europeias. Com tais atributos, 
essas seriam famílias que poderiam reproduzir-se apenas do trabalho 
dos seus membros – essa reprodução pressupondo, todavia, a sua 
inserção, como unidade irredutível e nuclear, no mundo da mercadoria. 
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Tudo leva a crer que, a partir daí, se pode falar de um campesinato 
em formação, típico amazônico, que veio a se estabelecer como o 
campesinato-caboclo próprio da região.

A esse campesinato, conjunto de empresas familiares rurais ex-
trativistas, atribuímos a produção exportável não explicada nem pelos 
aldeamentos nem pelos Diretórios, nem tampouco pelas unidades 
produtivas escravistas dos colonos brancos. Ademais, a colocação 
dessa produção no mercado pressupôs uma classe mercantil grada-
tivamente formada na Colônia, originária de uma mistura de colonos, 
funcionários, militares e aventureiros, os quais puderam se colocar 
como concorrentes diante do sistema de monopólio oficial porque 
existia uma produção livre, a produção camponesa-cabocla, que não 
poderia ser controlada pela Companhia na fonte. Assim, campone-
ses-caboclos e comerciantes locais (regatões e aviadores) se desen-
volveram como uma unidade estrutural – parte do mesmo processo 
evolutivo ao longo da segunda metade do século XVIII, vindo a se 
tornar a base da economia extrativa a partir de então.

Tabela 2 – Participação dos ex-aldeamentos nas exportações 
totais de cacau em anos escolhidos (em libras) 
 

Ano
Ex-aldeamentos  

(A)
Total das  

exportações (B)
(A)/(B)

1761 209.648 1.153.888 18%

1764 222.985 1.045.839 21%

1768 386.834 1.311.171 30%

1769 215.047 - -

1770 101.363 1.639.977 6%

1771 109.801 1.233.387 9%

Fonte: Alden (1974, p. 53-60). Tabulação do autor.
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Assim, o período pós-pombalino conta com a estrutura produti-

va dos Colonos, dos Camponeses-Caboclos e dos Diretórios, estes 

últimos em nítida decadência, conforme se pode deduzir da Tabela 

3. Da diluição dos Diretórios se alimenta a expansão da estrutura 

camponesa, em processo que João Lúcio D’Azevêdo viu assim: “[...] 

em decair progressivo foram os antigos estabelecimentos dos regu-

lares, sob o regime laical, arrastando uma lamentável existência, até 

aos derradeiros anos do século [XVIII]. [...] Povoavam-se os matos de 

trânsfugas, enquanto os lugares da habitação ficavam ermos” (Aze-

vedo, 1930, p. 377).

Resgatar é preciso...

Com a expansão da base camponesa-cabocla, cresce seu par 

estrutural, o capital mercantil endógeno à Colônia, cujos agentes 

visíveis são os regatões (comerciantes móveis que utilizam barcos 

em seu deslocamento), os marreteiros (pequenos comerciantes do 

interior, dependentes de suprimentos de comerciantes maiores) e 

os aviadores (comerciantes maiores sediados em Belém, supridores 

e financiadores de regatões e marreteiros) (TOCANTINS, 1960, p. 

123-125).

Sobre essas bases estruturais, produtivas e transacionais, e 

sem a governança da Companhia e seu mandato de monopólio 

nas relações mercantis externas, a economia colonial como um 

todo (y$) mais que dobra a taxa de crescimento para 3,77%, entre 

1778 e 1798, comparativamente ao período anterior. Distintivo do 

período, o crescimento da exportação de produtos agropecuários 

se fez à taxa de 7% a.a. 
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Gráfico 9 – Evolução das quantidades e preços da 
produção extrativa e agropecuária de exportação da 
economia colonial amazônica 1720 a 1820 (em toneladas 
e $000/tonelada, médias móveis quinquenais)
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Fonte: Costa, 2010

De modo que, na média dos três últimos anos do período pomba-
lino, o valor exportado da agropecuária representava 23%, um recuo 
em relação aos 31% que representara na média dos três primeiros 
anos do período, isto é, 22 anos antes. Agora, precisamente 22 anos 
depois, no final do período dos Diretórios, a agricultura passou a re-
presentar 46% do valor exportado – o dobro do que fora no final do 
período sob influência direta da gestão pombalina (Gráfico 10).



C
a

p
ítu

lo
 1

135

Gráfico 10 – Evolução da participação relativa dos grupos 
de produtos da pauta de exportação da economia 
colonial amazônica 1720 a 1820 (% de X$, médias móveis 
quinquenais)
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Fonte: Costa, 2010.

Conclusão 

I Passado – a fundação de uma economia de 
empresas familiares baseada em bioma 

O período pombalino, com o “Diretório dos Índios” e a “Compa-
nhia”, se mostrou ser um fundamental e criativo momento de uma 
trajetória já iniciada antes, com o “Regimento das Missões”, a qual, 
por uma parte se impôs ao protagonismo reformador que marcou o 
período, por outra, dele recebeu condicionantes que marcaram inde-
levelmente os próximos períodos. 

Os primeiros cinco anos da gestão pombalina foram de crise de 
um sistema que já tinha história, que já mostrara seu potencial. Na 
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economia amazônica sob o Regime das Missões, a participação do 
valor apropriado na Metrópole se mostrara sistematicamente inferior 
à parcela apropriada na Colônia.

Na busca de soluções, ao lado dos mecanismos que invertem 
rapidamente essa situação e mantêm a participação crescente da 
Metrópole no valor da produção colonial, tem lugar um projeto institu-
cional de “criação” de uma agricultura eficaz – uma retomada do pro-
jeto agrícola civilizatório que marcara o início da Colônia. Apesar de o 
passado extrativista se afirmar na realidade da gestão pombalina, o 
projeto agrícola produz heranças, planta sementes.

Nas fases finais do período colonial, o que se tem internamente 
na Amazônia é uma economia estruturalmente ímpar, com capaci-
dade crescente de lidar equilibradamente com dois exigentes depar-
tamentos, quais sejam: um extrativista ,associado ao bioma único e 
altamente complexo, e outro agrícola, no contexto edafo-climático, 
também único da região. Os sistemas de produção nesses dois de-
partamentos exigiram processos não triviais de aprendizado – o que 
propriamente qualificaram a especificidade da trajetória. Tanto foi ne-
cessário o aprendizado difuso que permitiu acessar sistematicamente 
e com produtividade crescente o bioma originário amazônico – só 
possível pelo estabelecimento de estrutura camponesa, de uma eco-
nomia baseada em empresas familiares que que herdaram as habi-
lidades e os conhecimentos índios e as associaram a padrões de 
necessidades e conhecimentos europeus – quanto também o que 
permitiu estabelecer uma agricultura adaptada às condições peculia-
res da região.

Não coincidentemente, essas são precisamente as questões 
maiores quando hodiernamente discutimos as alternativas de desen-
volvimento (com esperança de sustentabilidade) para a Amazônia. No 
encaminhamento desta que tende ser a questão do futuro, devemos 
aprender com o passado e observá-lo em torno de nós.
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II Presente – duradouro, sustentável

A economia e cultura camponesas baseadas no bioma amazô-
nico, herdadas do período pombalino têm se mostrado duradouras, 
com capacidade de permanência, sustentáveis, pois, por mais de 
dois séculos e meio. 

Com efeito, no último Censo Agropecuário realizado em 2006, 
essa economia camponesa se fundava em 97.302 estabelecimen-
tos, 22% do total de estabelecimentos da Região Norte. O hodierno 
campesinato-cabôclo amazônico não é uma economia marginal. Pelo 
contrário – ela produzia em 2006, de acordo com o Censo, 34% de 
todo o valor da produção rural regional, ocupando 317.791 trabalha-
dores – 20% de todas as ocupações rurais da Região. Ao par disso, 
trata-se de economia de baixíssimo carbono e impacto ambiental, 
eis que gera apenas 2,6% do balanço de CO2 derivado da atividade 
rural na Amazônia. O Mapa 1 mostra onde opera essa base produtiva: 
os municípios com tons verdes mais escuros devem mais de 50% 
do valor de sua produção rural a ela – são 83 nessas condições, a 
metade deles tendo sua economia rural dependendo acima de 75%; 
nos com tons verdes intermediários, a dependência está entre 25% 
e 50% – são mais 40 municípios; os de verde mais claro, entre acima 
de 0 e 25% – são outros 23. Nos municípios em branco ela não tem 
relevância. Atente-se para a distribuição pelas margens dos grandes 
e médios rios – exatamente como foi no século XVIII. 

Ademais, a economia camponesa ancestral tem se fortalecido des-
de 1995, quando o Censo Agropecuário dizia que ela representava 
18% do valor da produção rural – quase duplicou, portanto, sua impor-
tância. Isso ocorreu com o concurso de um leque grande de seus pro-
dutos, capitaneados, porém, particularmente no Pará, pelo Açaí. A pro-
cura cresceu por influxo de uma diversidade de indústrias, no mercado 
mundial, nacional e local, de alimentos, de cosmética, da farmacêutica.
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Mapa 1 – Distribuição espacial dos estabelecimentos 
com as características de camponeses da Trajetória-
Tecnológica. T2 na Amazônia.

 

 
 

Fonte: IBGE. Tabulações especiais do autor. 

Bibliografia

ALDEN, D. O significado da produção de cacau na região 
Amazônia. Belém: NAEA-UFPa, 1974;

ALMEIDA, R. H. O Diretório dos índios: um projeto de civiliza-
ção no Brasil do século XVIII. Brasília: Editora Universidade de Brasí-
lia, 1997;

AZEVEDO, J. L. D. Os jesuítas no Grão-Pará: suas missões e a 
colonização. Coimbra, Ed. Universitária, 1930;

AZEVEDO, J. L. D. Os jesuítas no Grão-Pará: suas missões e a 
colonização. Belém, SECULT, 1999;



C
a

p
ítu

lo
 1

139

CARDOSO, C. F. Economia e sociedade em áreas periféri-
cas: Guiana Francesa e Pará (1750-1817). Rio de Janeiro: Edição 
Graal, 1984;

CARDOSO, C. F. Crise do colonialismo luso na América Por-
tuguesa – 1750/1822. In: LINHARES, M. y. História Geral do Brasil. 
Editora Campos, 1990. p. 89-110;

CARREIRA, A. A Companhia Geral do Grão-Pará e Mara-
nhão: o comércio intercontinental Portugal-África-Brasil na segunda 
metade do século XVIII. São Paulo: Nacional, 1988;

COSTA, O. O Povoamento da Amazônia. In: Revista Brasileira 
de Estudos Políticos, n. 27, jil. 1969. Belo Horizonte, UFMG, 1969;

COSTA, F. de A. Trajetórias Tecnológicas como Objeto de 
Política de Conhecimento para a Amazônia: uma metodologia 
de delineamento. Revista Brasileira de Inovação, Rio de Janeiro (RJ), 
8 (1), p.35-86, janeiro/junho 2009;

COSTA, F. de A. Lugar e significado da gestão pombalina na 
economia colonial do Grão-Pará. Nova Economia, Belo Horizonte, 
20 (1), 1-40, janeiro-abril de 2010;

COSTA, F. de A. Amazonien – Bauern, Märkte und Kapitalakkumu-
lation. Saarbrücken-Forlauderdale, Verlag Breitenbach Publishers, 1989;

DIAS, M. N. Fomento e mercantilismo: A Companhia Geral do 
Grão Pará e Maranhão (1755-1778). Belém: UFPA, 1970. (2 v.);

PADRE JOÃO DANIEL, J. Tesouro descoberto no máximo rio 
Amazonas. 2 v. Rio de Janeiro: Contraponto, 2004;



140

C
a

p
ítu

lo
 1

DOMINGUES, A. Quando os índios eram vassalos: Coloniza-
ção e relações de poder no Norte do Brasil na segunda metade do 
século XVIII. Lisboa: Comissão Nacional Comemorações dos Desco-
brimentos Portugueses, 2000;

FALCON, F. J. C. A época pombalina. São Paulo: Ática, 1982;

FURTADO, C. Formação econômica do Brasil. São Paulo: 
Companhia Editora Nacional, 1976;

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. 
Estatísticas Históricas do Brasil: Séries Econômicas e Sociais 
1550 a 1988. Rio de Janeiro, 1990;

MARANHÃO, M. F. (2006). O moinho e o engenho: São Paulo e 
Pernambuco em diferentes contextos e atribuições no Império Colo-
nial Português 1580-1720. 2006; Tese (Doutorado em História) – De-
partamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006;

MENDONçA, M. C. A Amazônia na Época Pombalina. Rio de 
Janeiro: Imprensa Nacional, 1963, 2 v;

NEVES, A. B. Os soldados de Cristo na terra dos papagaios. 
Colonialismo e repressão cultural.Rio de Janeiro, Forense-Universitá-
ria, 1987;

NOVAIS, F. A. Portugal e Brasil na crise do antigo sistema 
colonial (1777-1808). São Paulo: Hucitec, 1986;

PRADO JR., C. História econômica do Brasil. São Paulo: Bra-
siliense, 1987;



C
a

p
ítu

lo
 1

141

REIS, A. C. F. O processo histórico da economia amazônica. 
Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1944;

SANTOS, R. História econômica da Amazônia (1800-1920). 
São Paulo: T. A. Queiroz, 1980;

SHIKIDA, C. D. Apontamentos sobre a economia política da 
Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão. In: 
Revista de Economia e Administração, v. 6, p. 175-190, 2007. São 
Paulo, IBMEC;

SODRÉ, N. W. Formação histórica do Brasil. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 1987;

TOCANTINS, L. Amazônia: Natureza, Homem e tempo. Rio de 
Janeiro: Conquista, 1960.





Capítulo 2
Consumo e sustentabilidade:  

nem bulimia, nem anorexia

Um novo padrão de consumo – sustentável

Educação para a sustentabilidade

Sustentabilidade: o mercado de  
carbono para os pequenos negócios





C
a

p
ítu

lo
 2

145

Consumo e sustentabilidade: 
nem bulimia, nem anorexia

Roberto Smeraldi1

Introdução

Ao escrever sobre sustentabilidade e consumo, num livro que 
tem como foco principal o empreendimento micro e pequeno, já 
imagino dois questionamentos fundamentais.

O primeiro é: “mas esse negócio de sustentabilidade é para 
empresa grande, minha atividade não tem impactos expressivos e 
ainda não tenho recurso para arcar com custos adicionais”.

Vamos lá. É importante revermos certos conceitos. A procu-
ra da sustentabilidade pode ser resumida como uma estratégia 
ampla de gerenciamento do risco e, portanto, diz respeito à es-
sência do negócio. A capacidade de prever, conter e aproveitar 
o risco, o transformando em oportunidade, é um diferencial que 
caracteriza o empreendedor bem-sucedido. Ora, quem mais está 
vulnerável a riscos do que o pequeno empreendedor? E ainda, 
quem tem mais agilidade para realizar rapidamente as mudanças 
que a inovação requer? Imagine uma grande empresa, onde uma 
boa ideia de um gerente tem de ser “comprada” pelo diretor, 
enfrentar o possível boicote dos colegas que se sentem amea-
çados por ela, convencer o conselho e passar imune no crivo de 
aterrorizados acionistas?

1 Jornalista. Diretor da Oscip Amigos da Terra – Amazônia Brasileira. Autor do Novo Manual de Negó-
cios Sustentáveis (Publifolha, 2009).
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E os tais impactos? Sei, é preciso se livrar daquela ideia de que 

sustentabilidade é não fazer dano. Se seu problema for danos, 

responsabilidades, multas, prisão e semelhantes, leia outros livros, 

este não vai ajudar. Aliás, talvez seja bom consultar um advogado. 

O desafio da sustentabilidade não é para quem precisa se livrar 

de alguns passivos. Ninguém mandou você ser sustentável (já é 

suficiente mandar você pagar imposto, respeitar as normas traba-

lhistas, ambientais e várias outras, certo?). Portanto, é você quem 

quer. Sustentabilidade tem tudo a ver com bons negócios, como 

conceito norteador da ação empreendedora, referência dinâmi-

ca e gerador de potenciais vantagens competitivas. Desde 2005, 

passei a defini-la como “um alvo móvel que nunca será atingido 

em seu centro, mas que nós ajudará a melhorar progressivamen-

te nossa capacidade de aproximar-se dele, na medida em que 

aprendermos a prever seu movimento”.

Tá bom, bonito. Mas... e os custos? Esses não dá para evitar, 

né? Bem, aqui também temos de rever conceitos. Considerado 

um dos principais gurus dos negócios nas últimas décadas, o nor-

te-americano Philip Kotler se dedica a explicar às empresas como 

distinguir custos de investimentos: de acordo com ele, a fórmula 

é comparar o custo de realizar alguma coisa com aquele de não 

realizá-la. Se o primeiro for superior, trata-se de um custo, já se o 

segundo for superior, trata-se de um investimento. Nessa lógica, 

podemos considerar que a busca da sustentabilidade é a arte, ao 

longo do tempo, de progressivamente minimizar os custos e ma-

ximizar os investimentos. Preciso me repetir: tem tudo a ver com 

bons negócios.

O segundo questionamento é “mas eu não sou consumidor, 

sou produtor (ou fornecedor)”. Aqui é preciso refletir bem sobre 

seu papel. Logo não vamos confundir consumidor com consu-

midor final. O consumidor final é definido como aquele que inter-
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rompe o uso econômico de um produto ou serviço, ou melhor 

seria dizer seu uso econômico direto. Mas toda empresa é, em 

primeiro lugar, consumidora. Com a notável diferença de que, se 

para o consumidor final há diversos fatores não econômicos que 

influenciam o padrão de compra, no caso da empresa o consumo 

é estritamente vinculado à atividade econômica e, portanto, sua 

sustentabilidade é ainda mais crítica em termos de negócio. Além 

disso, é bom se acostumar com o fim progressivo de cadeias line-

ares, e da própria noção de consumidor final, num futuro não mui-

to distante. A sociedade evolui para o abandono do conceito de 

vida útil e a criação de modelos circulares, com fases de uso e de 

transformação dos recursos. Tais modelos se baseiam na logística 

reversa e na progressiva substituição da compra de produtos pelo 

fornecimento de serviços: tendem assim a transformar o resíduo, 

qualquer que seja, em insumo que fertiliza novas cadeias.

Abordagens convencionais  
como solução ou problema

Uma vez esclarecido por que o consumo é relevante para todos, 

vamos analisar as abordagens convencionais, tanto aquelas que 

consideram o consumo uma solução, ou um problema. E vamos 

ver por que elas carecem de sustentabilidade e de uma certa lógica.

Muitos defendem que, ao promover mais consumo em si, 

geraríamos bem-estar, porque dessa forma se estimula mais 

produção, mais emprego, mais renda, por sua vez mais consu-

mo... e pronto, numa mágica de moto perpétuo, isso poderia 

se reproduzir indefinidamente. Se levada ao pé da letra, essa 

pode ser uma excelente receita para o desastre. Não considera 

questões básicas, como a limitação dos recursos disponíveis, 

mas, além disso, esquece um fato essencial: a maioria das ati-
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vidades que podem mais facilmente gerar consumo em grande 

escala não reflete necessariamente melhoras na qualidade de 

vida, na eficiência da alocação do espaço no planeta, no equi-

líbrio social, na saúde das pessoas, nas relações entre países, 

ou na agregação de valor de uma empresa. Pelo contrário, na 

ausência de outros norteadores a não ser o do mero crescimen-

to, acaba focando normalmente a disponibilização de mais do 

mesmo por menos: dessa forma, o mais comum é ela se limitar 

a favorecer a ampliação, com qualidade muito reduzida, de mo-

delos já obsoletos tecnologicamente.

Ou seja, promover o aumento generalizado (e esse adjetivo 

faz toda a diferença) do consumo é tanto inviável, como estraté-

gia ao longo do tempo, quanto indesejável, em termos de efeitos. 

Isso não significa que não seja oportuno e necessário promover 

determinado consumo, seja em certos locais, seja em certos se-

tores! Mas aí o conceito é totalmente diferente: trata-se de inicia-

tivas transitórias e localizadas – seja em regiões do planeta, gru-

pos sociais ou setores da economia – associadas à otimização 

de práticas e à inovação, que representam atributos importantes 

da sustentabilidade.

Por outro lado, como num espelho, há outros que – em rea-

ção ao raciocínio acima – pregam a mera redução do consumo, 

também de forma generalizada. Essa abordagem é filha do mes-

mo raciocínio quantitativo: se o muito é ruim, o pouco deve ser 

bom.  Vamos consumir pouco e assim mitigaremos a pegada da 

presença humana no planeta, dando mais sobrevida a ela. Até 

parece fazer certo sentido. Mas podemos comparar esses dois 

raciocínios aos da bulimia e da anorexia, transtornos que guardam 

relação mútua. A angústia pela crescente obesidade na socieda-

de estimula rejeição pelo alimento e contribui assim para compor-

tamentos anoréxicos, enquanto o bulímico busca satisfação em 
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orgias de consumo de alimento obsessivas e compulsivas, que 

não correspondem às necessidades nutricionais nem ao prazer da 

alimentação. No conjunto da sociedade, uma política generalizada 

de redução do consumo teria, também, o efeito de atrofiar a inova-

ção. Além de penalizar socialmente aqueles com menor condição 

de acesso a qualquer produto ou serviço.

Numa perspectiva de sustentabilidade, portanto, a pergunta a 

ser feita não diz respeito a aumentar ou diminuir o consumo. Ela 

é bem mais complexa e desafiadora: trata-se de questionar o que 

interessa consumir e por parte de quem, em elos diferentes das 

cadeias de valor, grupos sociais diferentes ou diferentes partes do 

mundo ou de uma região. Promover o consumo sustentável signi-

fica, portanto, focar sua qualidade, seja nos setores em que deve 

aumentar, seja naqueles em que deve diminuir, a partir das fun-

ções que queremos que ele desempenhe para a sociedade como 

um todo. Dessa forma, é preciso tratar o consumo como um ins-

trumento, e não como um valor, seja em termos sociais, seja em 

termos econômicos.

Voltando ao exemplo da bulimia e da anorexia, temos de focar 

a qualidade do alimento e funcionalidade de nossa dieta em rela-

ção aos atributos que nos interessam, como saúde, prazer, desem-

penho psicofísico, cada um adaptado ao públicoalvo: crescimento 

será importante quando se tratar de uma criança, prevenção de 

degeneração celular será importante quando se tratar de um idoso.

Na década passada, tornou-se popular o conceito de “base da 

pirâmide”, fundamentado pelos teóricos Stuart Hart, Ted London e 

C.K. Prahalad, numa série de livros e artigos que viraram referência. 

Mas a maneira como o conceito foi utilizado até agora pela maioria 

das empresas ou governos é distante, quando não contrário, aos 

pressupostos identificados pelos seus autores. Eles baseavam seu 
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raciocínio numa abordagem de destruição criativa, na linha do eco-

nomista Joseph Schumpeter, pela qual produtos e serviços inova-

dores aposentam e tornam obsoletos os convencionais.

O foco da abordagem para a base da pirâmide reside em gerar 

novos padrões de consumo a partir da oportunidade de atingir 

novos consumidores até recentemente excluídos, e não em mera-

mente estender a eles os padrões do topo da pirâmide em versão 

barateada. A ideia é aquela de descentralizar e pulverizar as ca-

deias, os produtos e os pontos de acesso ao sistema, enquanto a 

prática é frequentemente a de aumentar sua centralização, depen-

dendo de uma enorme, ineficiente e insustentável logística para 

atingir os novos consumidores.

Vejamos o que acontece com o alimento, um dos pilares sim-

bólicos do acesso ao consumo por parte dos que saem da exclu-

são. Muitos acham que haveria escassez de alimentos no mundo, 

mas na realidade é exatamente o contrário: tanto nos países mais 

desenvolvidos quanto naqueles mais pobres joga-se fora pelo me-

nos um terço do que se produz. Só muda o ponto da cadeia em 

que isso acontece: nos países mais ricos, trata-se de desperdício 

mesmo, ou seja, um fenômeno pós-consumo devido a um estilo 

de vida. Já nos mais pobres, trata-se de perdas, ou seja, um fe-

nômeno pré-consumo associado à falta de uma infraestrutura de 

escoamento e conservação adequada ao modelo que se busca 

reproduzir, importado dos mais ricos. Inclusive no Brasil, onde os 

avanços no combate à fome são principalmente oriundos de polí-

ticas de transferência de renda, temos uma longa jornada até criar 

as condições para um consumo sustentável do alimento. Políticas 

de transferência de renda são tipicamente viáveis em conjunturas 

econômicas favoráveis: já o consumo sustentável do alimento re-

quer ajustes estruturais nas cadeias, incluindo uma participação 

decisiva do pequeno e médio empreendimento.
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Microfinanças, geração energética e atendimento de saúde 

descentralizado, tratamento de água no ponto de uso, agricultura 

integrada ao território, crescimento da capacidade empreendedo-

ra comunitária, segurança alimentar local, ampliação dos negócios 

em educação e formação, assim como investimento em previdên-

cia: são todos exemplos da abordagem da base da pirâmide. Por 

isso, ela já estava articulada com a teoria que a seguiu, a partir de 

2008, divulgada principalmente por Vijay Govindrajan e pelos mes-

mos Hart e Prahalad, ou seja, aquela da inovação reversa, pautada 

a partir da periferia econômica.

Mas a prática de muitas grandes empresas e programas ofi-

ciais continua sendo apenas o consumo em si, ou até mesmo o 

consumismo, que passou a representar o fim, em vez do meio, de 

muitas políticas de inclusão. Um consumo pensado de maneira 

contrária à lógica da inovação reversa, ou seja, como ampliação 

modular daquilo que o topo da pirâmide havia desenhado para si, 

e que, quando multiplicado, além de virar incompatível com as-

pectos ambientais, deixa frequentemente de prover aqueles be-

nefícios e serviços para os quais havia sido pensado. É o caso do 

automóvel, um modelo de transporte cujo futuro é mais compatível 

com regiões rurais, de baixa densidade demográfica ou para usos 

especiais, como segurança ou atendimento de saúde. Sua popu-

larização no meio urbano se dá em virtude de expressivos subsí-

dios que recebe, mas sua indústria terá de mudar drasticamente 

os alvos de consumo. Muitas perguntas que se ouvem nos even-

tos de negócios são surreais, baseadas em projeções improváveis 

sobre o dia em que “todo chinês vai querer comer filé mignon dia-

riamente”, “todo indiano vai querer usar carro”, ou “todo brasileiro 

vai querer passar o fim de semana em Miami”.

Na realidade, temos a observar que a principal revolução que 

ocorreu na escala global nas últimas décadas é aquela da informa-
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ção. E essa não é uma projeção incerta, sabemos que veio para 

ficar. É só transcorrer uma geração para termos um mundo de 

gente que já nasceu na era da informação digital online, o que é 

bastante diferente de ter, como ainda hoje, muita informação onli-

ne num mundo de gente que se formou em outro contexto. Dessa 

maneira, as perguntas que deveremos formular são a respeito do 

dia em que, por exemplo, todo chinês, todo indiano ou todo brasi-

leiro vai querer controlar os ingredientes da dieta de seus filhos, ou 

em que os governos daqueles países exigirão exibir na rotulagem 

dos produtos sua pegada de emissões de gases estufa.

Certificação como instrumento  
de política de compra

O principal instrumento de mercado para padronização de uma 

política de compra, assim como para introdução de transparência 

nas relações entre empresa e consumidor, é aquele da certificação 

independente e voluntária. Em meu Novo Manual de Negócios Sus-

tentáveis (Publifolha, 2009) explico por que muitos ainda confundem 

certificação com leis e fiscalização governamental: na realidade, são 

sistemas adotados para simplificar e tornar objetiva uma política de 

compra, um mecanismo que tem sua credibilidade vinculada à re-

putação e que atesta determinadas características de um produto.

A certificação independente voluntária socioambiental nasceu 

com a certificação florestal – especialmente por meio do selo 

do FSC, com madeira, papel, celulose etc. – e a certificação or-

gânica. Além disso, sistemas de certificação específicos para 

determinados nichos de demanda, como aquele do comércio 

justo, incorporam em alguns casos condicionantes sociais ou 

ambientais. É importante não confundir esse tipo de certificação 

– que tem como objeto um determinado padrão de desempenho 
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– com aquelas que focam processos, como as certificações da 

série ISO. Algumas dessas também levam em conta aspectos 

ambientais, mas apenas do ponto de vista de verificar a existên-

cia de processos relacionados com o tema, não de atestar uma 

qualidade do produto.

No Brasil desponta o caso do papel, no qual o mercado certifica-

do tornou-se maior que o não certificado ao longo de poucos anos. 

O crescimento foi rápido: se em 2006 o nível de reconhecimento 

do FSC era ainda nulo, em 2009 uma pesquisa de opinião nacio-

nal do Datafolha revelava que um quinto dos brasileiros tinha tido 

algum contato com os produtos certificados florestais e reconhecia 

a marca. O mais interessante é que nada menos de 81% dos brasi-

leiros se declara pronto a pagar “um pouco mais” para um produto 

certificado do ponto de vista socioambiental e que essa tendência é 

majoritária até na classe D, onde atinge 65%. Embora a experiência 

tenha demonstrado que o diferencial principal da certificação não é 

aquele de viabilizar um sobrepreço, pelo menos no médio e longo 

prazo, é significativo observar essa propensão a pagar mais.

Num País como o Brasil, no qual o cumprimento da legislação 

é limitado,é evidente que a certificação tende a sofrer distorções 

em termos de expectativas da sociedade, que levam em alguns ca-

sos a um excesso de confiança e, em outros, a uma desconfiança 

de cunho fundamental e ideológico. É evidente que a certificação, 

como instrumento de mercado, não pode levar a banir práticas 

ilegais e altamente indesejadas por parte do consumidor, como o 

trabalho escravo, infantil, o desmatamento ou as queimadas. Ela 

poderá contribuir para reconhecer e promover aqueles produtos 

que não carregam a responsabilidade por ter gerado tais fenôme-

nos, mas nunca substituir a presença do estado na sociedade. Ela 

poderá também progressivamente diminuir as margens de compe-

titividade de atividades econômicas indesejáveis, mas normalmente 
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elas tenderão a coexistir com as demais e atender seus nichos, a 

não ser que sejam discriminadas nas políticas governamentais ou 

até mesmo coibidas. A certificação se torna, portanto, um instru-

mento necessário, porém não suficiente para alterar as condições 

de competitividade do produto sustentável. Deixar de compreender 

a natureza intimamente mercadológica da certificação significa ser 

incapazes de utilizá-la em prol de um negócio.

A escassa transparência e a informação que caracterizam o mer-

cado brasileiro abrem enorme espaço para instrumentos de certifi-

cação, com destaque pela Rede de Agricultura Sustentável (RAS ou 

SAN, na sigla em inglês). Foi o café a liderar a tendência: a revolução 

tecnológica que se deu no campo foi respaldada por uma revolução 

mercadológica do lado do consumo, com busca pela qualidade e a 

criação de uma verdadeira cultura difusa que inexistia até uma dé-

cada atrás. Recentemente cacau, laranja, açúcar, dendê e soja co-

meçaram a entrar no mesmo rumo (assim como etanol fora dos ali-

mentos, mas ainda no setor agrícola). E agora em 2012 é a hora da 

carne, que poderá ser a grande tendência dos próximos anos, com 

as demais cadeias da pecuária, como leite, laticínios ou couro. Além 

da RAS, o sistema da Bonsucro atende especificamente à cana, a 

RTRS especificamente a soja, a RSPO ao dendê e a RSB aos bio-

combustíveis em geral. A certificação não veio para ficar apenas nos 

produtos, mas também em processos, como a construção civil, que 

passa por um momento de crescimento notável no Brasil e começa 

a adotar padrões mínimos de eficiência e transparência.

Atitudes qualificadas de consumo

Para trazer um pouco de clareza aos muitos adjetivos que 

caracterizam atitudes qualificadas de consumo, e que às vezes 

confundem o empresário ou potencial usuário, preparamos um 
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pequeno glossário sobre os tipos de tendências de consumo mais 

frequentemente objeto de discussão.

Consumo compartilhado ou colaborativo

É uma das grandes tendências do marketing contemporâneo e ga-

nha força com o mundo da internet. É uma prática comercial recente, 

que possibilita o acesso a bens e serviços sem que haja necessaria-

mente aquisição de um produto ou troca monetária entre as partes 

envolvidas no processo. Começou com negócios sobre uso de car-

ros, roupas infantis, cortadores de grama e hoje abrange serviços de 

viagem, como oferta de casas. Trata-se de uma aplicação que pode 

ter como objeto qualquer produto ou serviço, visando, por exemplo, à 

otimização do aproveitamento de bens de uso menos frequentes.

Consumo consciente

É um movimento que visa ao aumento da consciência sobre 

as decisões de compra, objetivando maior transparência e infor-

mação do consumidor, rotulagem correta, avisos sobre riscos ou 

excessos de consumo, possibilidade de comparar preços, evitar 

propaganda maliciosa ou para alvos vulneráveis como menores 

etc. Trata-se mais de uma série de demandas para regulamenta-

ção do que um agrupamento de critérios de compra.

Consumo ético 

É inspirado por critérios de cunho moral, algumas vezes asso-

ciados a religiões (mas não sempre). Inclui tanto critérios negativos 

(exclusão) quanto positivos. É a forma mais antiga de consumo sele-

tivo, tendo nascido no século XVIII com os Quakers, que recusavam 
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produtos associados com trabalho escravo. Em geral, não é respal-

dado por critérios de certificação independente, mas às vezes adota 

critérios do comércio justo ou de outros sistemas de certificação.

Consumo justo 

É aquele inspirado nos critérios do comércio justo, que se pau-

ta por uma remuneração que garanta aos produtores uma vida 

digna, evitando-se comprar produtos por preços aviltados, além 

de intermediários indesejáveis, bem como fomentar o fortaleci-

mento de cooperativas, garantir seguros para reduzir os riscos de 

fornecimento etc. Sempre é objeto de certificação independente, 

normalmente pelos critérios do Fair Trade.

Consumo responsável 

É semelhante ao consumo ético, com o qual às vezes se con-

funde. Em geral, busca fazer compreender todos os efeitos de uma 

compra, seja sobre o ambiente, seja sobre o próprio comprador. 

Nesse sentido, ele incorpora conceitos do consumo consciente e 

solidário, também. Inexiste uma sistematização de critérios.

Consumo solidário 

É mais um conceito filosófico do que uma prática difusa. Na 
definição de Leonardo Boff, é “solidário aquele consumo que su-
pera o individualismo e se autolimita por causa da compaixão para 
com aqueles que não podem consumir o necessário”. Trata-se de 
um estímulo a evitar o supérfluo, mas amplamente subjetivo e não 
instrumentalizado por critérios.
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Consumo sustentável 

É o tipo de consumo normalmente visado pelos principais cri-
térios de certificação socioambiental independente, baseado na 
credibilidade de auditorias independentes, em decisões voluntárias 
por parte das empresas que se submetem às normas, em crité-
rios amplos que incluem aspectos de direitos humanos, questões 
trabalhistas, ambientais e econômicas. Também é, via de regra, 
associado a uma cadeia de custódia que abrange intermediários e 
comércio. Seus críticos apontam para o fato de que, embora seja 
o mais avançado, ainda não protege contra os efeitos negativos 
do excesso e do consumismo.

Consumo verde 

Trata-se da escolha de produtos de baixo impacto ambiental 

ou gerados por meio de processos eficientes em termos de uso 

dos recursos, ou ainda sujeitos à reciclagem. O consumo verde, 

porém, pode não atender a critérios mais amplos de sustentabi-

lidade, nem no padrão de consumo, nem no produto. Em geral, 

o consumo verde não é respaldado por critérios de certificação 

independente, mas com exceções importantes: é o caso dos 

produtos orgânicos, que são regulados por normas verificadas 

e transparentes.

Enfim, o ato da compra está para o consumidor como o voto 

está para o eleitor: é o instrumento para manifestar uma opinião 

formada: a diferença principal é que a compra acontece com maior 

frequência do que o voto. Em ambos os casos, o desafio para 

exercer de forma responsável a escolha é diretamente vinculado 

ao acesso à informação.
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Para saber mais sobre  
consumo sustentável (na internet)

www.idec.org.br/consumosustentavel/ O consumo sustentá-
vel no Brasil a partir dos direitos do consumidor.

www.akatu.org.br/ Informações sobre consumo consciente 
no Brasil.
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Um novo padrão de  
consumo – sustentável

Marina Barandela1 
Paulo Alvim2

Pois é …

Há algum tempo, havia um circo, daqueles antigos onde ani-
mais ainda eram usados nos espetáculos e nem existia legislação 
proibindo esse abuso.

Como todos sabem, os artistas (humanos e “não humanos”) 
eram quase nômades e viviam, se é que podemos dizer assim, em 
condições lamentáveis de higiene e alimentação.

Pois bem, a história se deu entre um desses atores e um des-
contente circo de pulgas que também fazia parte dos shows.

Insatisfeito com a pouca alimentação fornecida pelo dono do 
circo, o chefe do minicirco de pulgas resolveu abandonar o espe-
táculo e levar sua trupe para habitar o enorme, magistral e espe-
tacular território que era o couro do elefante do circo, Mr. Planeta.

No início, estava tudo certo. Uma coceirinha aqui, outra ali e os 
shows continuavam com o elefante Planeta.

1 Advogada. Pedagoga (Universidade Estadual do Rio de Janeiro). Especialista em Psicopedagogia. 
Consultora.

2 Engenheiro. Mestre em Ciência da Informação (Universidade Nacional de Brasília). Gerente de Acesso 
a Mercado e Serviços Financeiros do Sebrae Nacional.
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Com o excesso de sangue que ingeriam, as pulgas acrobatas 
começaram a engordar e procriar desmedidamente. Interessante 
que mudaram 40 e, uma semana após, eram 210. 

A coceirinha aumentava e a densidade demográfica também. 
Ao final do primeiro mês, já existiam 54.321 pulgas habitando o 
enorme e delicioso Planeta.

O tempo passou e Planeta começou a enfraquecer.

O dono do circo, devido à ignorância e ao pouco recurso de 
que dispunha, resolveu afastá-lo dos espetáculos e deixá-lo em 
sua jaula para que pudesse descansar e se recuperar.

Quando Planeta tombou, ou seja, não mais conseguiu se le-
vantar, pois já carregava em seu corpo 1.234.567.890 pulgas, 
ocorreu uma preocupação por parte dos primeiros moradores 
quanto às possibilidades do bicho morrer e todos perderem a 
“mordomia alimentar”.

Foi então convocada uma assembleia com data e hora mar-
cada para definir uma nova proposta de consumo para todos, de 
modo a reduzir a quantidade diária de sucção; visando a que so-
brasse algum sangue a mais para o Planeta se recuperar e viver 
mais tempo, podendo então fornecer mais alimento para todos.

A data foi marcada com antecedência suficiente para que to-
dos pudessem ser comunicados. Como não havia internet no lo-
cal, sabia-se que demoraria, pelo menos, uma semana até que os 
habitantes da última pata traseira pudessem chegar à lateral da 
orelha direita, onde a assembleia seria realizada.

Dois dias antes, quando várias famílias pulgas já acampavam 
próximo ao local e muito se falava em redução, economia, prorro-
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gação da vida, saúde do Planeta e tantas outras atitudes impen-
sadas e esfomeadas das famílias pulgas que poderiam ter sido 
minimizadas ou até evitadas há tanto tempo, Planeta morreu! 

Mudanças no contexto

Temos, hoje, um fato que altera o quadro quando analisamos 
o meio ambiente e sua relação com sociedade e atividades pro-
dutivas, onde a busca por um desenvolvimento sustentável e mais 
inclusivo vai forçar ajustes por parte dos diversos atores envolvidos 
com a variável desenvolvimento, gerando impacto e alteração na 
relação oferta-demanda de produtos e serviços. 

O século XX foi marcado pelo êxito no padrão de produção 
massiva e alto consumo, levando ao incremento da competição 
e permitindo acesso de maiores parcelas da população a bens e 
serviços. Como contraponto, porém, a busca incessante por prá-
ticas que garantissem incremento na produção com redução de 
custos fez com que, muitas vezes, as questões de impactos so-
ciais e ambientais fossem relegadas a um segundo plano. 

O modelo de produção para estimular o consumo ainda per-
dura em muitas atividades. O que vem se alterando é o maior 
monitoramento e mesmo a vigília por segmentos da sociedade, 
organizada ou não, que começam a exigir alterações das práti-
cas de produção causadoras de danos à sociedade. Além das 
críticas, esse monitoramento exige mudanças que gerem res-
postas mais rápidas. 

Assim, pode-se afirmar que o século XXI terá a marca de um 
novo padrão de produção e de consumo centrado no uso inten-
sivo de conhecimentos que exigirão mudança de posturas e ati-
tudes no esforço de reduzir, reciclar e reutilizar recursos naturais, 
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além de incrementar a utilização de materiais renováveis, a maior 
parte deles provenientes da biodiversidade natural.

Na 1.ª Convenção das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, 
realizada em 1972, em Estocolmo, na Suécia, foi dado o alerta para 
as questões ambientais que estavam a comprometer a qualidade 
de vida do ser humano. Mas foi na ECO-92, no Rio de Janeiro, que 
foram firmados os primeiros compromissos para a mudança efetiva 
de situação. Compromissos assumidos por todos, de forma global. 
A partir dessa data, foi sinalizada a necessidade do engajamento da 
sociedade no esforço de se ter um processo de desenvolvimento 
capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprome-
ter a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações. 
É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. O 
que se define por desenvolvimento sustentável.

Essa definição surgiu na Comissão Mundial sobre Meio Am-
biente e Desenvolvimento, criada pelas Nações Unidas para discu-
tir e propor meios de harmonizar dois objetivos: o desenvolvimento 
econômico e a preservação ambiental.

Entretanto, o modelo de produção, ainda predominante, 
valoriza a centralização e a escala, baseado nos preceitos de 
economicidade e de uso intensivo e incremental de energia não 
renovável. Em especial, a de origem fóssil, que somada a práti-
cas de degradação do solo e ao uso e esgotamento de recursos 
naturais, tem nos levado a uma situação de insustentabilidade. 
Essa realidade em muitas regiões e em diversas situações tem 
ainda caráter incremental.

Esse quadro repercute com um forte impacto no meio am-
biente. Em especial, onde se localizam atividades produtivas pre-
datórias e suas fontes de insumos, os biomas vêm sendo agredi-
dos com maior intensidade. As comunidades locais e a sociedade 
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como um todo passam a sofrer efeitos de maior impacto em de-
corrência dessas ações desordenadas. 

Tem ocorrido cada vez mais – em intensidade, frequência e 
quantidade – desastres ambientais, sejam de ocorrência natural, 
como tsunamis, tornados, enchentes, entre outros, como os de-
correntes de falhas humanas, ou, podemos afirmar, como aqueles 
provocados pela mão do homem, como vazamentos de navios e 
de instalações industriais e de energia.

Ou seja, o impacto ambiental, caracterizado pelo efeito da 
mudança climática, leva à necessidade de se agir rapidamente 
na busca de um melhor equilíbrio, pois a sociedade, organizada 
ou não, passou a cobrar não só dos governos, mas também de 
empresas e organizações, mudanças de posicionamento. A ex-
pansão no século XXI dos movimentos favoráveis às questões de 
responsabilidade socioambiental são indicadores concretos dessa 
mudança de atitude da população.

O movimento ambientalista já vinha pregando isso de longa 
data, mas agora o clamor passou a ser maior, pois é da sociedade. 
A postura politicamente correta, palavra de ordem no século pas-
sado, passou a ser prática exigida de organizações e cidadãos. E 
as novas gerações têm sido aceleradoras dessa transformação.  
O jovem quer um meio ambiente melhor do que encontrou. E é 
justa e correta essa demanda. Tem sido comum ver mobilizações 
de jovens e estudantes em limpezas de rios, de terrenos abando-
nados, além de dias de plantio de árvores, além de atividades de 
educação ambiental que impactam fora do ambiente das salas de 
aula. Mudar pela educação e pelo engajamento de jovens impacta 
positivamente no processo de mudança.

Entretanto, essas ações não podem ser conferir. Precisam ser 
estruturantes, transformadoras e marca deste novo tempo em que 
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se vive, com iniciativas concretas e que tenham sustentação na 
convergência das ações de todos os atores envolvidos: socieda-
de, governo, setor produtivo e movimentos sociais.

Demanda por um novo  
modelo de desenvolvimento

Um novo padrão de produção e consumo já vem sendo cons-
truído lentamente com uma característica diferenciadora: a susten-
tabilidade tem caráter inclusivo e coletivo, pois integra novas tec-
nologias, como aquelas decorrentes da mais avançada pesquisa 
científica e tecnológica, ou trabalhadas nas áreas de biotecnologia 
e novos materiais, e à base de conhecimento de comunidades 
tradicionais, a exemplo das populações indígenas e quilombolas, 
com seus conhecimentos de florestas e práticas de produção de 
baixo consumo de insumos e matéria-prima, mas intensiva em 
mão de obra.  

Pode ser exemplificado o caso de plantio de espécies de milho 
nativo, que demandam menos defensivos agrícolas, que compro-
metem o ambiente e os lençóis de água, pelo uso de sementes 
crioulas, as nativas. Na área de pecuária, o manejo de espécies 
nativas tem exigido menor consumo de pastagem e água, pela 
sua rusticidade e melhor capacidade de adaptação ao bioma onde 
é criado.

Ou seja, o novo padrão pressupõe integração e equilíbrio, 
onde se incorporam conhecimentos novos, decorrentes do boom 
do desenvolvimento científico e tecnológico, e de práticas tradi-
cionais, que valorizam os conhecimentos de comunidades, com 
resgate de hábitos e culturas de produção e consumo. Esse novo 
modelo tem a vantagem de integrar o conhecimento novo sem 
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abandonar e valorizar o conhecimento passado, tendo como pre-
missa a valorização do bioma e dos seres vivos que nele habitam. 
Um padrão centrado no equilíbrio, na valorização do ser humano 
como ente essencial no meio ambiente.

Um modelo que parte de algumas premissas agregadas ao 
longo do tempo por pesquisadores, formuladores de políticas pú-
blicas, entidades empresariais e ONGs:

•	 Redução do ímpeto consumista;

•	 Redução do consumo de insumos não renováveis, como 
minérios, combustíveis fósseis, água, solo, entre outros;

•	 Ampliação das pesquisas sobre o uso de insumos provenien-
tes da biodiversidade, onde os biomas passem a ser a base 
de um processo de desenvolvimento de linhas de produtos;

•	 Recuperação de áreas degradadas;

•	 Utilização de modelos produtivos que integrem produção 
primária – processamento dentro de práticas de produção 
sustentável, como integração lavoura – pecuária – floresta 
e o caso da cadeia produtiva integrando floresta – energia 
– indústria moveleira;

•	 Redução de desperdícios;

•	 Eficiência energética, incluindo práticas de cogeração e 
produção de energia descentralizada;

•	 Aumento do uso de práticas de reuso, por exemplo, de 
água nos processos domésticos e fabris e no caso das 
embalagens;
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•	 Disseminação das práticas de reciclagem, lembrando que 
o Brasil sempre é visto como exemplo nesta área, pelo alto 
percentual de reciclagem de latas de alumínio, garrafas 
PET, entre outros matérias recicláveis;

•	 Desenvolvimento de novas linhas de produtos sustentá-
veis, concebidos dentro das lógicas de otimização do uso 
de matérias primas, consumo de energia no uso, reutiliza-
ção e reciclagem pós-vida útil, baseadas nos princípios e 
técnicas de ciclo de vida e ecodesign;

•	 Descarte de produtos que passem a apresentar desem-
penho que venham a agredir o meio ambiente, como no 
caso de veículos e equipamentos que apresentem níveis 
de poluição além dos padrões hoje aceitáveis. Aqui cabe 
iniciativas como a de renovação de frotas urbanas, onde o 
uso de motores mais eficientes, além de reduzir o consumo 
de combustíveis, reduz os níveis de poluição do ar. 

E poder-se-ia listar um elenco maior de premissas, que hoje 
são de conhecimento dominado e público, e para o qual existem 
soluções tecnológicas disponíveis. 

O gargalo ainda é o acesso a essas tecnologias. Mas esse é um 
dos aspectos que exige mudança de atitude da comunidade científi-
ca e tecnológica nos mecanismos de publicidade e difusão de conhe-
cimento, de fomentadores de pesquisa nas áreas relacionadas ao de-
senvolvimento sustentável e de empresas que atuem nessas áreas.

Uma nova consertação de atores que favoreçam a aceleração 
da incorporação de práticas sustentáveis de produção por parte 
de empresas, de entes públicos que tenham capacidade de regu-
lar e induzir o consumo sustentável.
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E onde se tem clareza que essa incorporação não será feita 
se não houver a percepção clara de que sua ausência porá em 
risco a sobrevivência das atividades produtivas no médio e no lon-
go prazo. No Brasil, a visão de curto prazo ainda predomina; o 
conjuntural prevalece sobre o estrutural. Daí a importância de se 
fortalecer a vertente econômica da sustentabilidade, evidenciando 
seus ganhos que somados aos bons impactos sociais e ambien-
tais podem se transformar nos motes que venham sensibilizar os 
agentes produtivos para a adoção gradual de um novo padrão de 
ganho coletivo.

Consumo sustentável

O consumo sustentável tem como premissa que nosso planeta 
e os seres vivos que nele habitam, hoje, já não suportam o atual 
padrão praticado de extração, produção, comercialização e des-
carte de produtos.

É perceptível que o planeta venha a resistir, mas as espécies 
terão cada vez mais dificuldade, em especial, o ser humano, devi-
do a suas atuais práticas predatórias. Esse é o risco efetivo.  

O ato de consumir melhor e menos, considerando os impactos 
ambientais, sociais e econômicos das empresas e seus produtos e 
serviços, dentro de uma visão de cadeia produtiva e ciclo de vida, 
é o que pode ser entendido como consumo sustentável. Estamos 
falando de atitude e de cidadania na capacidade de alteração de 
hábitos e costumes (mas isso não pode ser propagado apenas 
como uma questão ética).

O conceito de consumo sustentável é decorrência do termo de-
senvolvimento sustentável a partir da Agenda 21, durante a ECO-
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92, onde os participantes abordavam a necessidade de mudança 
de padrões de consumo e manejo adequado de resíduo, cujo papel 
estratégico precisa ser assumido pelos segmentos do comércio, in-
dústria, serviços, atividades extrativistas e agropecuária.

Considerando esses pontos, pode-se definir o consumo sus-
tentável como o conjunto de práticas relacionadas à aquisição de 
produtos e serviços que visam a diminuir ou até mesmo eliminar os 
impactos ao meio ambiente. 

O Instituto Akatu, que está comemorando 12 anos no desafio 
de pregar práticas de consumo consciente, aponta 12 princípios 
que contribuem para a prática do consumo sustentável, a saber:

•	 Planejar compras, pois este ato tem a capacidade de re-
duzir a impulsividade do ato de comprar e, com isso, se 
compra menos e melhor;

•	 Avaliar sempre o impacto das escolhas de consumo no 
meio ambiente e na sociedade;

•	 Consumir apenas o necessário e, com isso, aprender a vi-
ver com menos;

•	 Reutilizar produtos e embalagens;

•	 Separar o lixo;

•	 Usar crédito conscientemente;

•	 Conhecer, valorizar e divulgar as práticas de responsabili-
dade social nas organizações;
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•	 Não comprar produtos piratas ou contrabandeados;

•	 Contribuir com sugestões e críticas para a melhoria de pro-
dutos e serviços;

•	 Divulgar o consumo sustentável e consciente;

•	 Exigir de partidos, políticos e lideranças propostas e ações 
que viabilizem e implementem práticas de consumo sus-
tentável; e

•	 Refletir todos os dias sobre os hábitos e princípios que 
guiam as escolhas e práticas de consumo, respeitando 
que as classes sociais têm práticas de consumo distintas 
e que esses fatores não sirvam como inibidores de mobi-
lidade social. 

Muito ainda poderia ser listado, mas tem-se aqui um norte para 
o início do exercício de alterar as práticas de consumo, em prol do 
consumo sustentável.

Pesquisas da Greendex em 17 países apontam o Brasil na 
segunda posição em consumo sustentável. O desafio que se 
apresenta está relacionado ao quesito alimentação, em fun-
ção de ainda mantermos alguns hábitos alimentares, com forte 
consumo de carnes de origem bovina, mesmo que criados em 
pasto.  E aqui perdura o dilema do equilíbrio, de se ter uma 
melhor dieta alimentar, mais saudável, produzida de forma se-
gura e sustentável, mas que garanta à população a segurança 
alimentar pelo acesso à quantidade mínima preconizada pelos 
padrões nutricionais mundiais. Ou seja, preservar a vertente so-
cial da sustentabilidade.
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Mas alguns movimentos da sociedade brasileira são bons 
indicativos de que mudanças começam a acontecer, a partir de 
pequenas iniciativas, que já têm efeito multiplicador, como a exclusão 
do uso de sacolas plásticas pelas redes de supermercado em diversas 
cidades brasileiras; o incremento da oferta de produtos sustentáveis 
nas gôndolas de lojas e supermercados; o aumento do número 
de pontos de vendas especializados em produtos sustentáveis; a 
expansão das feiras locais de produtos orgânicos, entre outros.

Pode-se afirmar que se iniciou um ciclo de consumo sustentá-
vel, que deixa de ser tratado como um nicho e passa a ter especi-
ficidades próprias e relevantes.

Consumo alavancando um novo 
modelo

Quando se vivia um ambiente de negócios menos competitivo, 
onde a oferta de produtos era superior à capacidade de consumo, 
tinha-se uma realidade de produção voltada para induzir e puxar 
o consumo.

Era a época de produzir e vender.

Hoje, na maioria das atividades produtivas, existe forte com-
petição, onde os consumidores decidem não só o que comprar 
como, também, são fonte para ditar tendência. Um bom exemplo 
foi o celular pré-pago no mercado brasileiro, que o cidadão passou 
a usar diversos chips para se comunicar por meio de uma mes-
ma operadora e assim garantir economia na sua conta telefônica. 
Nesse sentido, o consumidor passou a ditar as regras que servem 
de base para o que deve ser oferecido em termos de produtos e 
serviços pelas empresas.
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Existe o espaço da inovação, mas temos hoje muito mais ino-
vação puxada pelo mercado do que empurrada pelo avanço cien-
tífico e tecnológico. Quando a sociedade passa a exigir redução 
de agressão ao meio ambiente; produtos saudáveis e mais segu-
ros para uso pessoal, entre outros requisitos mais próximos do 
nosso dia a dia, têm-se o quadro onde o poder de compra passa 
a ser a chave para transformar nichos de mercado em mercados 
relevantes. Exemplos podem ser dados nos produtos de higiene 
pessoal, alimentação e bebidas, entre outros.

Este é o momento pelo qual passa o consumo sustentável 
onde, por exemplo, já se percebe, no caso brasileiro, o aumento 
anual do mercado de produtos orgânicos, na faixa de 20%. Onde 
o consumo de orgânicos cresce em taxas superiores ao consu-
mo de alimentos, que vêm apresentando taxas superiores a ou-
tros produtos, função da incorporação de novos consumidores 
e da ampliação da renda de parcelas crescentes da população, 
resultado de políticas governamentais, que vêm contribuindo no 
agregado macroeconômico e que têm puxado o crescimento do 
PIB brasileiro.

O incremento do comércio eletrônico em 2011, na faixa de 
26%, altera as regras de comercialização com redução do impac-
to no meio ambiente, em especial, redução de consumo de com-
bustível e de tempo pelos consumidores. Aqui cabe destacar que 
em alguns tipos de atividade já se comercializa mais por este meio 
do que pelas práticas presenciais, como no caso de CD, DVD e 
em breve, livros. Aqui se incorpora um movimento que mostra o 
consumidor, por exemplo, de linha branca, tendo a preocupação 
de buscar informações das etiquetas do Inmetro – Instituto Nacio-
nal de Metrologia, Qualidade e Tecnologia a respeito de eficiência 
energética, onde se integra o ganho econômico com o compro-
misso de consumo sustentável.
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Movimentos que fortalecem, por exemplo, o uso dos selos de 
eficiência, instrumento estratégico para melhor comunicação com 
o consumidor sustentável. 

Tudo isso que caracteriza uma postura diferenciada do consu-
midor altera o input para a produção.

Em alguns ramos de atividade, o crescimento desses consu-
midores sustentáveis já induz à revisão e reversão de atividades 
não sustentáveis. O que vem ocorrendo no setor de lâmpadas 
incandescentes, com redução das gastadoras e desenvolvimento 
de novas alternativas mais econômicas, e mesmo novas linhas de 
produtos, por exemplo, das eletrônicas. 

A capacidade de produção sustentável já é perceptível em 
vários segmentos, como o de móveis com madeira certificada, 
produtos biodegradáveis de limpeza, e o uso cada vez menor de 
sacolas plásticas, entre alguns outros itens que podemos listar.

O consumo que vem puxando, cada vez mais, o planejamento 
da produção será o elemento chave da viabilização do novo mo-
delo de desenvolvimento sustentável, onde as compras igualmen-
te sustentáveis, públicas e privadas, farão e já fazem a diferença. 

O poder de compra, que está na mão do consumidor, que 
acelerou os processos de qualidade, inovação, cumprirá o mesmo 
papel no desenvolvimento sustentável.

Elementos aceleradores
Para a consolidação de um novo modelo de desenvolvimento, 

é chave o uso de elementos aceleradores, visando à construção 
do mercado, no caso, o mercado sustentável. Mercado que já vem 
se construindo, onde não se pode trabalhar apenas com seu pro-
cesso natural e gravitacional de expansão.
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Em função do ambiente de impactos ambientais que se tem vi-
vido nos últimos tempos, já mencionado no texto, a consolidação 
do mercado sustentável precisa ser alavancada. E existem formas 
de acelerar o processo.

O primeiro elemento-chave, na linha da educação e formação 
do novo consumidor sustentável, é um amplo programa de in-
formação, orientação e comunicação, massivo, utilizando todas 
as mídias possíveis. Por exemplo, se queremos atingir os jovens, 
esses assuntos precisam ir para as redes sociais.

Esclarecer efetivamente a população sobre o que é produto e 
consumo sustentável. É separar o joio do trigo!

Não dá mais para conviver em vários mercados com gôndolas 
onde são ofertados, juntos, produtos orgânicos e hidropônicos.

Reconhecendo que ainda coexistirá por um bom tempo nes-
te século essa diversidade de produtos, de base diferenciada de 
produção, a ampliação da capacidade de produção sustentável 
de alimentos, permitirá ao consumidor fazer sua escolha, seja pela 
correta informação para o consumo, seja por conta de melhor 
contabilidade dos custos de produção correlacionados aos bens 
e serviços. Hoje, parte dos custos decorrentes do impacto am-
biental é socializada e não impacta na planilha de custos reais e 
efetivos de produção não sustentável.

Campanhas desenvolvidas por organizações não governa-
mentais (ONG) e organismos públicos têm colaborado para esse 
melhor esclarecimento. Merece destaque o trabalho do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) com diversos 
parceiros, sobre produtos orgânicos. 

Para a consolidação do mercado, é fundamental clarificar o 
que vem a ser produto e serviço sustentável, tornando-se impres-
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cindíveis as ações de comunicação com o mercado conseguidas 
pelas iniciativas de certificação.

Estratégia de comunicação e informação, como ponto fun-
damental, no qual a mídia vem contribuindo bastante para esse 
esforço de esclarecimento à sociedade quanto aos benefícios e 
diferenciação da produção sustentável.

Já na linha do estímulo à produção sustentável, é essencial traba-
lhar em três linhas:

•	 Acesso a tecnologias sustentáveis por produtores e comu-
nidades;

•	 Mecanismos de apoio à produção; e

•	 Mecanismos de incremento do consumo, em especial, por 
meio de consumo institucional.

Todo esse esforço contribui para reduzir o preconceito de que 
produto sustentável é mais caro, pois o uso de alguns elementos 
fiscais, tributários e creditícios podem mesmo contribuir para que 
esses produtos e serviços venham a ter custo de produção inferior 
ao hoje praticado por métodos não sustentáveis. Inclusive, no caso 
da produção orgânica, desmistificar também que o produto orgâni-
co é menor e mais feio do que os da agricultura convencional. 

Um bom exemplo é o que hoje vem ocorrendo com vários pro-
dutos da agricultura orgânica, em algumas regiões, onde a produ-
ção tradicional já apresenta custos de produção superior àquela 
com práticas orgânicas, em decorrência do custo de insumos e 
da degradação do solo. 

No custo de produção orgânica, tem peso maior o processo 
de introdução dessa inovação, pois envolve despesas com con-
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versão e descanso do solo, mas ao longo do tempo, tem uma 
curva decrescente. O que ocorre inversamente na produção da 
agricultura convencional, onde os custos de produção tendem a 
ser crescente. Em algumas culturas, o ponto de encontro das cur-
vas já chega a uma safra.

Sobre os mecanismos – práticas como os tributos IPI e ICMS 
Verde – já são realidade, acontecendo em alguns estados e muni-
cípios. Precisam ser divulgados e multiplicados. A valorização de 
produtos reciclados precisa ser estimulada em vez de serem alvo 
de bitributação.

O apoio a investimentos em instalações fabris que utilizem tec-
nologias de produção limpa, economizem energia ou usem formas 
renováveis de energia, precisa ter custo de crédito menor e, algu-
mas vezes, até ser subsidiado, em função de ganhos sociais que 
venham a ser contabilizados, como a redução de necessidades 
paralelas de investimento em saúde pública.

Muitos aspectos devem ser considerados, até discussões mais 
profundas sobre o “PIB sustentável”, debate mais amplo, mas que 
se torna oportuno em ano de Rio+20. 

O apoio à inovação sustentável e ao desenvolvimento de linhas 
de produtos sustentáveis que precisam ter fomento e mecanismos 
diferenciados de apoio exige mais atenção dos governos e da ini-
ciativa privada. 

Com isso será possível ter produtos de base da química da 
biomassa, as biojoias, mais produtos vinculados à moda com 
base na biodiversidade, entre outros exemplos que já existem em 
diversas iniciativas isoladas de grupos de pesquisa, ONG, comu-
nidades e empresas. 
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Soma-se a ação do estado transformador, induzindo a mu-
dança pela implantação de compras públicas sustentáveis. O uso 
desses instrumentos é possível e viável, como já sinalizam as li-
nhas de crédito verde que o Banco Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social (BNDES) e a Financiadora de Estudos e 
Projetos (Finep) disponibilizam, o exemplar programa de compras 
de merenda escolar da agricultura familiar, o recente hábito de di-
versas organizações de oferta de brindes de final de ano de base 
sustentável, como agendas de papel reciclado, entre outros itens.

A realização de uma Copa e uma Olimpíada Sustentável, ou 
verde como querem muitos, pode ter papel transformador e que 
servirá de legado para a consolidação de um novo modelo de de-
senvolvimento, centrado na produção e consumo sustentável.

O Brasil precisa se apresentar para o mundo como o País 
onde se pratica efetivamente a produção e o consumo susten-
tável. E a Rio+20 é a oportunidade de ouro de ser uma bela 
vitrine dessa realidade, onde o setor produtivo sustentável pos-
sa mostrar sua capacidade produtiva e diversidade da nossa 
economia verde. 

Por fim, como já acontece em várias escolas, pode-se traba-
lhar em paralelo na formação dos consumidores sustentáveis, por 
meio de merenda orgânica, em escolas com prédios construídos 
dentro de práticas sustentáveis, utilizando equipamentos e insta-
lações eficientes e sustentáveis, e onde pedagogicamente se use 
menos papel nas atividades didáticas e se incentivem o uso de 
livros reutilizados ou que usem material reciclável, onde, por exem-
plo, os livros podem “morar” nas escolas.

Por meio da mudança de atitudes e da incorporação de hábi-
tos novos, um novo modelo de desenvolvimento baseado em um 
padrão de produção e consumo sustentável pode ser implantado 
mais rapidamente.
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Oportunidades para os  
pequenos negócios

O novo modelo de desenvolvimento traz implicitamente algu-
mas premissas estratégicas e diferenciadoras que apontam na 
linha da oportunidade para que seus agentes principais sejam em-
preendimentos de pequeno porte. 

Diversificação de fontes de insumos e matérias primas base-
ada em potencialidades e disponibilidades locais; redução das 
perdas de deslocamentos desnecessários, de pessoas ou de ma-
térias primas e produtos; descentralização produtiva; redução das 
escalas de produção; diversificação e ampliação da oferta de pro-
dutos e serviços são pontos que reforçam a necessidade de um 
modelo que ressalte a máxima small is beautiful.

Pequenos negócios que hoje na realidade brasileira contri-
buem com 20% do PIB, representam 99% das empresas e geram 
53% dos postos de trabalho. A partir de um ambiente cada vez 
mais favorável à economia do País, os pequenos negócios podem 
crescer e fortalecer o PIB sustentável pela via da diversificação da 
oferta de produtos, mais do que pelo volume de sua participação.

Ou seja, o uso de unidades de produção de menor porte, ge-
rando menos resíduo e impactando menos o meio ambiente, onde 
produtos e serviços são distribuídos em unidades de menor porte 
e mais próximas dos potenciais consumidores, são sinalizadores 
concretos dessa oportunidade que se vislumbra para os peque-
nos negócios na economia sustentável ou verde.

Importante ressaltar, ainda, que os pequenos negócios incor-
poram outros benefícios que valorizam a economia verde, como 
a plena inclusão social, decorrente de sua capacidade de gerar 
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postos de trabalho e de estarem mais bem distribuídos espa-
cialmente, capilarizados, portanto, próximos dos consumidores. 
Exemplos já são visíveis nas redes de venda de produtos sus-
tentáveis; nas pequenas unidades de produção da agricultura 
orgânica, essencialmente de base familiar; nas unidades fabris 
de produtos reciclados à base de PET, como vassouras; as pro-
cessadoras de material reutilizado, como bolsas de lona usada; a 
fábrica de couro vegetal em Rondônia Ou seja, os exemplos são 
múltiplos e precisam ser disseminados.

E já temos pequenas empresas, nas atividades agrícolas, in-
dustrial, e de comércio, como casos de sucesso e onde o desafio 
é empreender cada vez mais na economia verde.

Aqui entra o Sistema Sebrae no apoio a esses empreendimen-
tos, fruto de uma experiência que começou nos anos 80 com efici-
ência energética e que vem evoluindo, passando por soluções de 
capacitação e consultoria nas áreas de gestão ambiental, redução 
do desperdício no processo produtivo, produção mais limpa, eco-
design, econegócios e gestão de resíduos. Hoje, o Sebrae dispõe 
de um conjunto efetivo de soluções testadas e estruturadas que 
podem oferecer apoio tecnológico, em gestão e comercialização, 
para o fortalecimento do empreendedorismo verde.

Desafios do século XXI – 
sustentabilidade 

E nós, como temos agido com relação ao planeta em que vi-
vemos?

Como pulgas, alimentando-nos dele sem pensar no amanhã, 
nas relações de causa e efeito, sem dar tempo para que ele fique 
saudável como nós? 
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Ou como o dono do circo, que se utiliza dele enquanto pode e, 
ao vê-lo definhar, nada faz para salvá-lo?

O tempo foi ontem e ainda é hoje para que sejamos agentes 
de uma real transformação, adotando e, principalmente, educan-
do as futuras gerações para a prática de medidas preventivas, 
buscando minimizar os danos causados ao nosso Planeta que 
nos propicie viver!

Ao ser humano, enquanto consumidor, cabe um protagonis-
mo desafiador de ser o grande agente da transformação para um 
novo padrão de desenvolvimento sustentável. 
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Educação para a 
sustentabilidade

Flávia Azevedo Fernandes1

Este artigo é um caminho a percorrer. Pretende ser uma re-
flexão sobre as interações e inter-relações entre educação e sus-
tentabilidade. Inicialmente, será apresentado um conceito de edu-
cação e a premissa de que esta é, sempre, empreendedora. Em 
seguida, serão apresentados conceitos de sustentabilidade para, 
por fim, tratar de alguns aspectos sobre a contribuição da educa-
ção na construção do desenvolvimento sustentável.

Antropologicamente, a educação é cultura. Brandão asse-
gura que:

Educamos os que nascem, porque essa é a única ma-
neira – escolar ou não – de criar pessoas e recriar mundos 
de interações entre as pessoas. Mundos que culturalmente 
transformam atos em gestos e gestos em ações regidas por 
acordos sociais de sentidos e por consensos de significados 
[...] Educamos para tornar interior às pessoas uma cultura 
que as antecede, uma cultura que as conforma e que, em 
contrapartida, existe nas e por meio das interações entre as 
pessoas. (BRANDÃO, 2002, p. 140-141)2 

1 Pedagoga. Mestre em Educação pela Universidade de Brasília (UnB). Analista da Unidade de Capaci-
tação Empresarial do Sebrae Nacional

2 BRANDÃO, Carlos R. A educação como cultura. Campinas: Mercado das Letras, 2002.



186

C
a

p
ítu

lo
 2

Formar pessoas e recriar mundos é uma tarefa complexa e, por 
essa razão, contempla diferentes pontos de vista. Nesse sentido, 
há que se concordar com o patrono da educação brasileira, Pau-
lo Freire, quando afirmou que “se a educação sozinha não pode 
transformar a sociedade, tampouco sem ela a sociedade muda”. 
A educação é uma forma de intervenção no mundo.

Ao definir que toda educação é empreendedora, está posto 
que não é possível desvinculá-la dos processos de criatividade, 
inovação e busca de oportunidades. Ela promove o desenvolvi-
mento de habilidades, atitudes e características pessoais basea-
das numa metodologia vivencial, prática e contextualizada.

A educação empreendedora possibilita a inserção sustentada 
no mundo produtivo, no mundo dos negócios. Destaca-se a valo-
rização dos processos educacionais que estimulam o desenvolvi-
mento do ser humano em todas as suas dimensões, de forma que 
ele possa contribuir com ideias para o mundo dos negócios e para 
o ambiente em que está inserido. Há o desejo de buscar mudan-
ças, reagir a elas e explorá-las como oportunidade de negócios.

Vivemos a passagem de uma sociedade para outra. Nessa 
sociedade que se apresenta, a atuação com vistas ao desenvolvi-
mento sustentável é pauta fundamental da agenda global. A Con-
ferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, 
Rio+20, em junho deste ano, tem como objetivo renovar compro-
missos políticos bem como avaliar dificuldades e avanços rumo 
ao desenvolvimento sustentável e é prova da importância do tema 
para o mundo. A Conferência apresenta ainda duas pautas prin-
cipais: economia verde e erradicação da pobreza e a estrutura 
institucional para o desenvolvimento sustentável. 

Pensar em desenvolvimento sustentável significa pensar em 
sustentabilidade ambiental; sustentabilidade econômica – geração 
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de oportunidades de trabalho e renda; e sustentabilidade social 
(educação, saúde, assistência social, cultura, lazer e profissiona-
lização). Sustentabilidade ambiental não está dissociada da sus-
tentabilidade econômica e social. É preciso reconhecer a necessi-
dade de crescimento econômico, de preservação ambiental e de 
melhoria da qualidade de vida das pessoas. O desenvolvimento 
sustentável apresenta a tríade crescimento econômico, participa-
ção política e consciência ecológica.  

Como estratégias de intervenção para o desenvolvimento sus-
tentável, se destacam: a produção/trabalho – com vistas à gera-
ção e elevação da renda familiar; a mobilização/articulação; e a 
educação. A centralidade da educação é uma demanda concreta 
e urgente frente aos novos paradigmas do trabalho. Mais do que 
ações pontuais e resultados imediatistas, a educação para a sus-
tentabilidade instiga e promove a elevação da consciência e da 
autoestima das pessoas, favorecendo a liberdade de criação tão 
fundamental para o empreendedorismo. 

A contribuição da educação para a sustentabilidade está em 
assumir que a cultura/história é feita por pessoas, ao mesmo 
tempo em que nela (na cultura/história) as pessoas vão se fa-
zendo também. As pessoas transformam o mundo ao mesmo 
tempo em que sofrem os efeitos dessa transformação. Tomar 
consciência da importância da sustentabilidade não é algo que 
se faz isoladamente ou de forma subjetiva, mas por meio da lei-
tura crítica e problematizada da realidade, para agir sobre ela. A 
seguir serão apresentados dois casos que ilustram alguns dos 
resultados da articulação entre educação empreendedora e de-
senvolvimento sustentável.
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Exemplos que inspiram

Bunker Roy, empreendedor social indiano, pensou em como 
transformar comunidades locais sustentáveis. Fundou, em 1986, 
a Universidade dos Pés Descalços, em que todo o professor 
era aluno e todo aluno era professor. Baseada nesse princípio, a 
Universidade foi construída pelos alunos-professores, que também 
instalaram painéis e fornos solares, impermeabilizaram telhados, 
cultivam plantas onde se acreditava que o solo não era fértil e 
coletam água das chuvas.

Foi a comunidade acadêmica da Universidade dos Pés Descal-
ços que a construiu. O importante por lá é ter ideias, inovar, testar 
sem medo de dar errado, pois é possível recomeçar. Nas escolas 
noturnas, em que a luz é proveniente da energia solar – e toda a 
Universidade é abastecida por energia solar – são ensinadas lições 
de democracia, cidadania, como cuidar da terra, dos animais. A 
cada cinco anos há eleições nas escolas para primeiro ministro e 
seu governo (ministro da educação, energia, saúde). Crianças e 
adolescentes com idade entre seis e 14 anos participam do pro-
cesso democrático e, os eleitos, precisam supervisionar as esco-
las e alunos. 

Trabalho e desafio são as marcas da Universidade e as tecno-
logias sociais desenvolvidas são repassadas para outras comu-
nidades, em outros países e a educação para a sustentabilidade 
ganha força e adeptos.3 

Aos 14 anos, o empreendedor africano William Kamkwam-
ba descobriu a ciência e não aceitou o mundo em que parecia 
condenado a viver. Passou a frequentar a biblioteca e ler livros de 

3 Conheça a história completa em www.ted.com/talks/lang/pt/bunker_roy.html.
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ciência, especialmente livros de física. Leu que um moinho pode-
ria bombear água e gerar eletricidade e decidiu construir um4. Foi 
num ferro velho para conseguir os materiais necessários (reúso de 
materiais) e construiu duas máquinas: uma para gerar eletricidade 
para a sua casa e outra para irrigação. Até aquele momento, ele 
nunca havia saído da sua cidade ou conhecido a internet.

Kamkwamba e a comunidade acadêmica da Universidade 
dos Pés Descalços partiram da premissa de que o mundo não é, 
mas está sendo. Aliaram competências empreendedoras como 
busca de oportunidades, iniciativa, persistência, busca de infor-
mações, estabelecimento de metas, planejamento, busca de au-
tonomia e demonstraram que é possível promover mudanças por 
meio da articulação entre educação (formal ou não), empreen-
dedorismo e sustentabilidade. A contribuição da educação para 
a sustentabilidade está em assumir que a cultura/história é feita 
por pessoas, ao mesmo tempo em que nela (na cultura/história) 
as pessoas vão se fazendo também. As pessoas transformam o 
mundo ao mesmo tempo em que sofrem os efeitos dessa trans-
formação. Tomar consciência da importância da sustentabilidade 
não é algo que se faz isoladamente ou de forma subjetiva, mas 
por meio da leitura crítica e problematizada da realidade, para 
agir sobre ela.

Os dois casos apresentados confirmam que crianças e ado-
lescentes são criadores ativos de cultura. O primeiro desafio da 
educação para a sustentabilidade é pensar sobre os processos 
de ensino e aprendizagem, conteúdos acumulados e que são 
aprendidos. Como são aprendidos? Como os professores ensi-
nam o que aprendem? A escola – produto de relações e práti-
cas sociais – é um espaço privilegiado para ações coletivas de 

4 Conheça a história completa em www.ted.com/talks/lang/pt-br/william_kamkwamba_how_i_harnes-
sed_the_wind.html.
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apropriação de cultura e de transformação social. Por meio dela, 
é possível discutir projetos de sociedade e formar agentes trans-
formadores. É também papel da escola discutir conhecimentos 
ligados à experiência de vida dos alunos bem como as exigên-
cias da sociedade.

Qual é a ideia de sustentabilidade difundida nas escolas? Que 
ideia de sociedade tem a escola e os professores? Que modelo de 
desenvolvimento sustentável é discutido com crianças e adoles-
centes? Quais as impressões dos professores sobre o que acon-
tece no mundo?

É comum que os professores tratem das suas próprias ideias 
sobre os temas acima citados e é importante discutir sobre o quão 
negativas ou restritivas podem ser essas ideias. Nos currículos es-
colares, é ainda dominante o conceito de sustentabilidade apenas 
no aspecto ambiental. Ainda mais restritivo, o conteúdo das aulas 
de Educação Ambiental, por exemplo, discorrem sobre como o 
mundo vai mal e sobre o que não se deve fazer (não jogar lixo no 
chão, não desperdiçar água) de forma que não levam a mudanças 
de atitudes. Há que se investir em um novo padrão de comporta-
mento: por que é tão importante que não se jogue lixo, como fun-
ciona o meio ambiente? São outras perguntas para gerar outras 
reflexões e novos comportamentos. 

Educação para a sustentabilidade implica um processo no 
tempo, outros processos de ensino-aprendizagem, mudança de 
atitude e de hábitos. A sustentabilidade deve ser um valor intrín-
seco, que ultrapassa as gerações ao mesmo tempo em que é 
conhecimento acumulado. Assim como o processo educativo, é 
também para a vida toda. Essa é a premissa da educação para 
a sustentabilidade: um novo olhar sobre a sociedade que busca 
a transformação do que está posto: do status quo, das relações 
econômicas, sociais e ambientais.

Segundo Moraes, “é a partir da vida cotidiana, das necessi-
dades e interesses pessoais, que as exigências de uma socieda-
de planetária devem ser pedagogicamente trabalhadas” (2004, p. 
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319)5. É a partir do nosso dia a dia que se constrói a cultura da 
sustentabilidade.

Diante desse cenário, é possível afirmar que a sustentabilida-
de se configura como conteúdo transdisciplinar nos processos de 
educação. Segundo Nicolescu (2000)6, a transdisciplinaridade diz 
respeito àquilo que está ao mesmo tempo entre as disciplinas, por 
meio das diferentes disciplinas e além de qualquer disciplina. Para 
o pensamento transdisciplinar é preciso criar condições adequa-
das ao surgimento de pessoas autênticas, assegurando qualida-
des à máxima realização de suas potencialidades criativas.

Kamkwamba e a Universidade dos Pés Descalços são exem-
plos de teoria e prática transdisciplinares ao articular diferentes 
áreas do conhecimento, além de habilidades e atitudes para trans-
formar realidades de maneira inovadora. 

A Educação para a sustentabilidade reflete ideias incorporadas 
dentro de contextos e interesses e estimula a capacidade empre-
endedora e de inovação, já que abre um campo de possibilidades 
para se trabalhar alternativas aplicadas que superem os proble-
mas encontrados. 

O mundo está preparado para pessoas como William Ka-
mkwamba ou os alunos-professores da Universidade dos Pés 
Descalços? Há uma nova sociedade em formação, baseada nos 
princípios da sustentabilidade. Cidadãos globais que crescem 
com a ideia da sustentabilidade como valor intrínseco. Serão os 
futuros empreendedores/empresários/consumidores, capazes de 
observar, escolher, intervir, preocupados também com a economia 
de mercado para implantação de processos de produção e con-
sumo ecologicamente orientados e de caráter universal.

5 MORAES, Mª Cândida. Pensamento Eco-sistêmico – educação, aprendizagem e cidadania no século 
XXI. Vozes, 2004.

6 NICOLESCU, Basarab. Educação e Transdisciplinaridade et al. Brasília: UNESCO, 2000.
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Juventude e mercado de trabalho 
“verde” 

Trabalho e empreendedorismo são temas sempre presentes 
na formação de jovens. A educação para um futuro que terá o 
predomínio da economia verde nas relações produtivas deve 
abarcar, dentre outros aspectos, a cultura da cooperação e da 
inovação, ética, cidadania e o desenvolvimento de uma consci-
ência ecológica.

De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente (Pnuma), a economia verde “resulta em melhoria do 
bem-estar da humanidade e igualdade social, ao mesmo tempo 
em que reduz, significativamente, riscos ambientais e escassez 
ecológica”7. Na economia verde ganham força os negócios que 
empregam tecnologias mais limpas ao mesmo tempo em que 
agregam valor ao seu empreendimento. 

Os chamados “negócios verdes” atendem aos três critérios de sus-
tentabilidade: ecologicamente correto, economicamente viável e social-
mente justo. Esses negócios atuam com vistas ao aproveitamento de 
fontes renováveis e sustentáveis de energia, produção agroecológica, 
serviços ambientais, gerenciamento de resíduos sólidos etc. 

Atenta a essa discussão, em outubro de 2011, aconteceu na 
Indonésia a Conferência Internacional Tunza da Juventude sobre 
Meio Ambiente, que reuniu mais de 1,4 mil jovens de 120 países. A 
Conferência, organizada pelo Pnuma, tinha em sua pauta a econo-
mia e os empregos verdes e resultou na Declaração de Bandung, 
em que foram consolidadas as demandas da juventude em rela-
ção a essas pautas. Dentre elas, destacam-se:

7 Disponível em www.unep.org/greeneconomy. Acesso em 18/03/2012
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•	 Adotar estilos de vida sustentável; 

•	 Educar suas comunidades e aumentar a conscientização 
sobre produção e consumo sustentáveis; 

•	 Apoiar trabalhos de jovens cientistas e empresários volta-
dos para soluções para uma Economia Verde; 

•	 Contribuir para as discussões globais, regionais e nacionais 
sobre o desenvolvimento sustentável.

Na Declaração, há um pedido de apoio à formação de jovens 
empreendedores que apostam em ideias inovadoras na transição 
para a economia verde. A juventude pleiteia ainda educação, em-
prego e capacitação de crianças e jovens para a economia verde e 
convocam líderes empresariais para a implementação de um mo-
delo econômico que garanta o uso sustentável dos recursos, além 
de se comprometerem a alertar as comunidades sobre os danos 
causados por práticas de negócios insustentáveis8. 

A 2.ª Conferência Nacional da Juventude, que aconteceu em 
dezembro de 2011, também tratou da importância da criação, am-
pliação e efetivação de cursos para a formação de jovens em re-
lação ao meio ambiente. Também no final de 2011, o Programa 
Pnuma-Bayer Jovens Embaixadores Ambientais teve como objetivo 
“fornecer conhecimento, suporte e abrir caminho para novas ideias, 
com o objetivo de estimular os jovens embaixadores a implementar 
e expandir seus projetos ao retornarem para casa.” Projetos esses 
que abarcaram soluções para o desenvolvimento sustentável.9 

8 Declaração completa disponível em bandung2011.blogspot.com.br/p/blog-page.html.
9 Mais informações em  www.pnuma.org.br/comunicados_detalhar.php?id_comunicados=168.
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Outras iniciativas dessa natureza e relacionadas à preparação 
para a Conferência Rio+20 também aconteceram em estados bra-
sileiros, como é o caso do evento “Olhares da Juventude rumo à 
Rio+20”, no Rio de Janeiro; “Reunião da Juventude Paranaense 
rumo à Rio+20”, entre outros. 

As discussões caminham para a ideia de desenvolvimento que 
exige programas de educação empreendedores. Esses processos 
educativos devem acontecer em espaços de aprendizagem que pos-
sibilitem o protagonismo infanto-juvenil e estimulem a autonomia dos 
alunos, em processos de reflexão-ação-reflexão. O educador, por 
sua vez, deve articular teoria e prática, para que os alunos pensem na 
sua realidade, trabalhem em equipe, tomem decisões, se organizem, 
definam estratégias, cuidem da qualidade do que estão fazendo e 
pensem nos impactos ambientais e sociais de suas ações.

Há um longo caminho a ser percorrido para um modelo de vida 
sustentável, mas a necessidade de acelerar essa transição está 
posta. Crianças e adolescentes certamente têm papel fundamen-
tal nessa mudança: apresentando soluções, sendo estimulados, 
encorajados e educados para esse novo paradigma.

São milhões de jovens e adolescentes que, de alguma manei-
ra, esperam por políticas que os capacite para o atual cenário de 
transformações. Educação para a sustentabilidade, por meio da 
discussão sobre economia e empregos verdes está na pauta da 
juventude. A demanda por formação de crianças e jovens com foco 
em teoria e práticas sustentáveis já começou e exige respostas.
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Sustentabilidade:  
o mercado de carbono  

para os pequenos negócios

Osmar Rossato1

Introdução

Desde a Revolução Industrial, observa-se o aumento da de-
gradação do meio ambiente devido à relação do homem sobre 
a natureza – ações antrópicas –, principalmente devido ao uso 
de combustíveis fósseis nos processos de produção, transportes, 
entre outros. A necessidade de políticas públicas ambientais tem 
sido preterida frente ao crescimento econômico, mas esse cresci-
mento acaba por não se equilibrar, uma vez que resíduos poluen-
tes de processos produtivos são liberados e insumos finitos são 
utilizados sem nenhuma forma de controle.

Os debates sobre meio ambiente são datados a partir do final 
da Segunda Mundial e se estendem até os dias de hoje. Um dos 
grandes avanços ao longo dessas discussões foi a ratificação do 
Protocolo de Quioto, em 2005. Formaliza-se então um novo mer-
cado, o mercado de carbono, um instrumento de política ambien-
tal classificado como instrumento econômico ou de mercado, que 
tem em seu objetivo mitigar ou compensar as emissões de Gases 
de Efeito Estufa (GEE).

1 Economista, graduado pela PUC/RS. Analista Técnico/Trainee 2012 do Sebrae Nacional
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Esse trabalho utiliza o Protocolo de Quioto para explanar a te-
oria de funcionamento do mercado de carbono, por ser a mais 
completa metodologia aplicável a projetos de Mecanismo de De-
senvolvimento Limpo (MDL). O mercado de carbono não está mais 
restrito ao ambiente regulado por Quioto; países têm criado es-
quemas nacionais voluntários ou modelos estilos cap and trade.2 

A inserção das micro e pequenas empresas nesse ambiente 
tem se tornado possível graças às novas metodologias mais fle-
xíveis; um exemplo é o case 3S. O incentivo para os pequenos 
negócios participarem desse processo é principalmente tornar seu 
processo produtivo mais limpo, contribuindo para a sustentabilida-
de ambiental e podendo auferir rendas adicionais decorrentes do 
comércio de créditos de carbono.

Histórico do Protocolo de Quioto

As Nações Unidas formularam o Protocolo de Quioto em 1997, 
em Quioto, Japão, cidade sede da 3.ª COP (Conferência das Par-
tes). Trata-se de um acordo global em que os países industrializa-
dos se comprometem a reduzir suas emissões de GEE. Entretan-
to, apesar de sua criação em 1997, o Protocolo entrou em vigor 
no ano de 2005, com a ratificação da Rússia, pois o documento 
necessitava da assinatura dos países industrializados que, soma-
dos, suas emissões representassem 55% do total mundial.

(Uma nota importante a salientar é o não envolvimento por 
parte dos Estados Unidos, o maior emissor de GEE, até então, 
alegando perdas econômicas. Outro país potencialmente poluidor 
que não aderiu ao protocolo foi a Austrália). Nos termos assina-

2 Um modelo onde governo estabelece metas de emissões especifica para cada setor econômico.



C
a

p
ítu

lo
 2

197

dos no Japão, apenas os países industrializados devem reduzir, 
obrigatoriamente, suas emissões. Os países em desenvolvimento 
podem participar voluntariamente ou por meio de projetos de MDL 
que geram Reduções Certificadas de Emissões (RCE)3 para fim de 
comércio, auxiliando assim os países industrializados a atingirem 
suas metas.

O Protocolo de Quioto cria três mecanismos de mercado para 
que as metas sejam atingidas sendo elas: Implementação Conjun-
ta (IC); Comércio Internacional de Redução (CIE), além dos pro-
jetos de MDL, item que terá uma seção específica. Por meio da 
criação dos MDL, abre-se a participação de países em desenvol-
vimento no Mercado de Carbono, gerando RCE e a possibilidades 
de comercializá-las.

A Implementação Conjunta (IE) desse mecanismo é permi-
tida para países com a obrigatoriedade de redução e possibilita a 
troca de excedentes de reduções geradas projetos mitigadoress 
de GEE de um país que já tenha atingido suas metas de redução 
para outro ainda deficitário. As receitas provenientes dessa tran-
sação devem ser reinvestidas em novos projetos de mesmo teor, 
proporcionando transferência de tecnologias e know-how. 

O Comércio Internacional de Emissões (CIE) permite aos pa-
íses atingirem suas metas por meio da aquisição de reduções 
certificadas de emissões originárias de outros países. A partir 
desses instrumentos, cria-se um mercado de carbono de maior 
vulto, no qual projetos de MDL são desenvolvidos e RCE são ge-
radas. Países industrializados, comprometidos com o Protocolo 
de Quioto, demandam essas reduções para atingir suas metas 
e, por fim, gerar um mercado para comercialização dessas redu-
ções certificadas.

3 Espécie de “ativo ambiental” que corresponde a cada tonelada de CO2 mitigada uma RCE.
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Mecanismos de Desenvolvimento 
Limpo (MDL)

O MDL é uma forma de flexibilização que serve como um meio 
alternativo para que os países comprometidos com o Protocolo de 
Quioto atinjam suas metas de redução de emissões de gases de 
efeito estufa. Os projetos de MDL são exclusivos para países em 
desenvolvimento, objetivando que ocorra transferência de recursos 
e tecnologias dos países desenvolvidos para os países em desen-
volvimento e, consequentemente, tornando-os mais sustentáveis. 

Os projetos de MDL precisam atender algumas condições para 
que sejam elegíveis como tal. Essas condicionantes foram definidas 
pelo Protocolo de Quioto no artigo 12 §5. Totalizando quatro con-
dições, elas serão apresentadas (PROTOCOLO DEQUIOTO, 1997):

a) Voluntariedade 

O processo de implementação de projetos de MDL deve ser 
de livre iniciativa da parte, não podendo haver nenhum tipo de 
imposição governamental ou em virtude de lei. A necessidade 
da voluntariedade se dá devido a responsabilidades comuns, 
mas diferenciada entre os países desenvolvidos e em desen-
volvimento em relação ao cenário de mudanças climáticas (SIS-
TER, 2009, p. 23).

b) Benefício socioambiental

O critério de benefício é considerado de acordo com a capaci-
dade do projeto de  reduzir os gases de efeito estufa de forma que 
esta redução possa ser quantificada por meio de estudos com-
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probatórios de sua eficiência por equipe técnica designada, Sister 
(2009) define como a necessidade de que o projeto apresentado 
ofereça benefícios reais, mensuráveis e de longo prazo, relaciona-
dos com a mitigação da mudança do clima e possa propiciar uma 
melhor justiça social e crescimento econômico.

c) Adicionalidade 

É a diferença entre as reduções de emissões geradas a partir 
da implementação do projeto em relação a não implementação do 
projeto. Essa verificação é possível, primeiramente, a partir da de-
finição da linha de base e, em seguida, analisando a linha de base 
do projeto no qual estabelece cenários anteriores e posteriores à 
sua implementação (SISTER, 2009, p. 24).

d) Fugas

A fuga ou leakage corresponde a eventuais emissões de Gases 
de Efeito Estufa (GEEs) geradas pelo próprio projeto de MDL na 
sua execução ou por problemas técnicos. Este volume de GEEs 
deve ser previsto quando da concepção do projeto e também de-
duzido do volume mitigado pelo projeto de MDL. O volume da fuga 
não deverá ser elevado, pois acarretará a inviabilidade do projeto 
(SEIFFERT, 2009, p. 89).

Ciclo dos projetos de MDL

De acordo com Frondizi (2009), as etapas principais do ciclo 
do projetos são as seguintes: Elaboração do Documento de Con-
cepção do Projeto (DCP), validação/aprovação, registro, monitora-
mento verificação/certificação e emissão das RCEs.
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a) Elaboração do documento de concepção

A elaboração do documento de concepção é o ponto de par-
tida do projeto, segue regras padronizadas internacionalmente 
e é onde são demonstradas as informações que caracterizam a 
atividade de acordo com os procedimentos estabelecidos pelo 
MDL. Esse documento trata dos aspectos técnicos e organiza-
cionais da atividade de projeto; justifica a escolha da metodologia 
de linha de base e de monitoramento; e demonstra sua adicio-
nalidade. Contém também informações sobre as metodologias 
selecionadas de linha de base e monitoramento. As entidades 
responsáveis são os Participantes do Projeto (PP) (FRONDIZI, 
2009, p. 41-56).

b) Validação e aprovação

A validação é o processo de avaliação independente a que um 
projeto de MDL deve ser submetido. A avaliação é realizada por 
uma Entidade Operacional Designada (EOD). A EOD é uma certifi-
cadora que tem de ser credenciada pelo Conselho Executivo para 
certificar projetos em escopos setoriais específicos. 

A aprovação consiste na obtenção da Carta de Aprovação 
(LoA) de cada  parte  envolvida  na  atividade de projeto, sendo 
um passo condicionante para que o projeto possa passar à etapa 
de registro. As cartas serão concedidas pela Autoridade Nacional 
Designada do país anfitrião (FRONDIZI, 2009, p. 56-57).

c) Registro

Essa etapa é realizada com o Conselho Executivo do MDL 
e resume-se na aceitação formal do projeto, podendo ainda ser 
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solicitado por parte do Conselho Executivo uma revisão, caso os 
requisitos não tenham sido atendidos. O prazo médio desse pro-
cedimento é em torno de dois meses (RIBEIRO, 2006, p. 18).

d) Monitoramento 

É a etapa onde são coletados os resultados a cerca da real ca-
pacidade de o projeto de reduzir os Gases de Efeito Estufa (GEE), 
devendo estar de acordo com plano de monitoramento especifica-
do quando da elaboração do documento de concepção.

e) Verificação e certificação

Pode-se considerar a verificação como um processo de au-
ditoria periódica e independente, com o objetivo de mensurar as 
reduções de emissões de GEE ou remoção de CO2

4 do projeto de 
MDL, sendo realizado pela EOD.

A certificação é a etapa posterior à verificação e consiste na 
garantia escrita pela EOD de que, durante o período de tempo 
declarado no Relatório de Monitoramento, uma atividade de pro-
jeto atingiu a redução de emissões de GEE ou remoções de CO2 
(SISTER 2009, p. 17).

f) Emissão de RCE

O Relatório de Certificação de Emissões incluirá uma solicitação 
da EOD para que o Conselho Executivo emita o montante de RCE 

4 Dióxido de Carbono.
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correspondente ao total de emissões reduzidas. A emissão das 
RCE ocorrerá, automaticamente, em até duas semanas5  após o 
recebimento da solicitação de emissão, a menos que uma das 
partes envolvidas na atividade de projeto, ou pelo menos três 
membros do Conselho Executivo solicitem a revisão da emissão 
das RCE. Após o Conselho Executivo aprovar o Relatório de 
Certificação, tenha ele passado por revisão ou não, as RCE serão 
emitidas para a conta pendente do Conselho Executivo no Registro 
(FRONDIZI 2009, p. 62).

As negociações com RCE, de acordo com Sister (2008), pre-
dominam sob duas óticas, sendo a primeira alicerçada na nego-
ciação entre a parte geradora e a demandante em período poste-
rior ao desenvolvimento e a implementação do projeto. A segunda 
forma de negociação se dá entre a geradora de RCE e o deman-
dante, mas antes mesmo da implantação do projeto de MDL e 
da autorização dos órgãos competentes e da emissão de RCE, 
podendo ser equiparado a um mercado futuro.

Setores potenciais para  
projetos de MDL no Brasil 

O primeiro setor a destacar é o de reflorestamento e floresta-
mento. Além de capturar CO2, esse mecanismo apresenta a van-
tagem ajudar a evitar a erosão do solo, reequilibrando o sistema 
ecológico local, principalmente se for por meio de vegetação nati-
va. A desvantagem é a sua limitação, pois possui capacidade de 
capturar apenas CO2 da atmosfera. O Brasil possui um enorme 
potencial para ofertar RCE provenientes de projetos de floresta-

5 Tempo pode ser alterado de acordo com a demanda de pedidos.
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mento e reflorestamento devido a sua extensão territorial (SEI-
FFERT, 2009, p. 94-96).

Fontes de energia limpas, como a solar e a eólica, também 
são importantes setores com capacidade para projetos de MDL. O 
Brasil apresenta características geográficas bastante satisfatórias 
como uma extensa faixa litorânea com ventos médios constantes 
propícios à instalação de usinas eólicas. A energia solar também 
seria atendida pelas características geográficas brasileiras, pois a 
maior parte do território situa-se próximo à linha do Equador com 
boa média de radiação solar diária (SEIFFERT, 2009, p. 99-110).

A energia hidrelétrica no Brasil representa cerca de 90% de 
toda a energia elétrica produzida e compõe aproximadamente 
42% da matriz energética brasileira. Essas condições são resulta-
do de duas importantes características para a obtenção de ener-
gia hidrelétrica: disponibilidade volumétrica de recursos hídricos e 
relevo compatível. (SEIFFERT, 2009, p. 111).

As Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) têm sido incentivadas 
no âmbito dos projetos de MDL, isso devido ao seu menor impacto 
ao meio ambiente e se enquadram nos projetos de pequena escala, 
que demandam uma metodologia de concepção mais simplificada. 

A utilização de energia limpa atende ao Protocolo de Quioto 
quando, ao se utilizar essas fontes de energia limpa, outras de 
origem mais poluentes, como aquelas oriundas de combustíveis 
fósseis, deixam de ser utilizadas. No gráfico 1, é apresentada  
composição dos projetos de MDL no Brasil por setor. O setor de 
energia renovável é o que mais contribui com projetos de MDL, 
representando cerca de 50,2%  do total dos projetos.

No Brasil, outras duas áreas tem se destacado: a suinocultura 
e os aterros sanitários. A suinocultura representa cerca de 16,4% 
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dos projetos  de MDL no Brasil. Com  recursos decorrentes da 
associação da suinocultura, esses projetos têm-se tornado a ati-
vidade mais rentável e sustentável ao reaproveitar os dejetos na 
produção de biogás .

Gráfico 1 – Distribuição das atividades de projeto no Brasil 
por setor

Energia Renovável 

Suinocultura

Troca de Combustível Fóssil

Aterro Sanitário

50%

15%
8%

10%

16%

 
Fonte: MCT (2010).

 
A substituição de simples lixões em aterros sanitários controlados 
contribui para a destinação correta dos resíduos onde os inorgâni-
cos são separados e aproveitados. Os resíduos orgânicos são de-
compostos no aterro de maneira correta, possibilitando a obten-
ção de gás durante seu processo de mineralização e, após esse 
processo, resultando em material fertilizante. Os aterros sanitários 
correspondem a 8% dos projetos no âmbito de MDL.

Os critérios de enquadramento de projetos de pequena escala 
foram definidos em 2002 pela Conferência da Partes das Nações 
Unidas para Mudanças no Clima com o objetivo de possibilitar a 
inclusão de projetos que demandem menor volume de recursos 
financeiros. Projetos de pequena escala apresentam um potencial 
limitado de redução de GEE, mas não menos importante. No Grá-
fico 2, é apresentada a porcentagem dos projetos de pequena e 
larga escala no Brasil.
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Gráfico 2 – Porcentagem dos projetos brasileiros de larga 
e pequena escala

 

Larga escala

Pequena escala
57%43%

 
 

Fonte: MCT (2010).

 
O enquadramento das atividades em pequena ou grande esca-
la é definido por meio de metodologias6, as de pequena escala 
são as que oferecem maiores possibilidades de inserir as MPE no 
Mercado de Carbono. Os projetos de pequena escala apresentam 
vantagens em relação aos de grande escala, associadas à simpli-
ficação do Documento de Concepção do Projeto (DCP), do plano 
de monitoramento e da metodologia da linha de base, proporcio-
nando uma redução nos custos, além da possibilidades de incluir 
um maior número de projetos. 

De acordo com Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação 
(MCTI), as metodologias aceitas para projetos de pequena escala 
estão divididas atualmente em três tipos: a metodologia tipo I7 , 
denominada de projetos de energia renovável que está subdividida 
em quatro categorias: i) AMS-I.A – Geração de eletricidade pelo 
usuário, ii) AMS-I.B – Energia mecânica para o usuário, iii) AMS-
-I.C – Energia térmica para o usuário com ou sem eletricidade e 
iv) AMS-I.D – Geração de eletricidade renovável conectada à rede.

6 O MCTI alerta que o processo de criação e atualização de metodologias é muito dinâmico e que o 
MCTI não pode assegurar que a versão aqui traduzida para o português seja a última e, portanto, 
a que esteja válida para ser aplicada. Para se certificar da última versão, clique no link “full view and 
history” de cada metodologia (FONTE: MCTI).

7 Link para acesso às metodologias: www.mct.gov.br/index.php/content/view/14432.html#lista.
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As metodologias tipo II referem-se a projetos de eficiência 
energética e subdividem-se em seis categorias: i) AMS-II.A – Me-
lhorias da eficiência energética do lado da oferta – transmissão e 
distribuição, ii) AMS-II.B – Melhorias da eficiência energética do 
lado da oferta – geração, iii) AMS-II.C – Programas de eficiência 
energética do lado da demanda para tecnologias específicas, iv) 
AMS-II.D – Medidas de eficiência energética e troca de combustí-
vel nas indústrias, v) AMS-II.E – Medidas de eficiência energética 
e troca de combustível em edifícios, vi) AMS-II.F – Medidas de 
eficiência energética e troca de combustível em instalações e ati-
vidades agrícolas.

E, por fim, a metodologia do tipo III é denominada outras 
atividades de projeto e subdivide-se em: i) AMS-III.A – Agricultura 
ii) AMS-III.B – Substituição de combustíveis fósseis, iii) AMS-
III.C – Reduções de emissões por meio de veículos com baixa 
emissão de gases de efeito estufa, iv) AMS-III.D – Recuperação 
de metano em sistemas de manejo de dejetos animais, v) AMS-
III.E – Produção de metano, decorrente da decomposição 
da biomassa, evitada por meio de combustão controlada, 
gasificação ou tratamento mecânico/térmico, vi) AMS-III.F – 
Emissões evitadas de metano por meio do tratamento biológico 
controlado da biomassa, vii) AMS-III.G – Recuperação de Metano 
em Aterro Sanitário, viii) AMS-III.H – Recuperação de Metano no 
Tratamento de Águas Residuárias, ix) AMS-III.I – Produção de 
metano, no tratamento de águas residuárias, evitada por meio 
da substituição de sistemas anaeróbicos por sistemas aeróbicos, 
x) AMS-III.J – Combustão evitada de combustíveis fósseis na 
produção de dióxido de carbono a ser usado como matéria-
prima em processos industriais, xi) AMS-III.K – Emissão evitada 
de metano proveniente da produção de carvão vegetal por meio 
da substituição do processo de forno pelo processo mecanizado 
de fabricação do carvão vegetal, xii) AMS-III.L – Produção evitada 
de metano decorrente da decomposição da biomassa por meio 
de pirólise controlada, xiii) AMS-III.M – Redução do consumo de 
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eletricidade por meio da recuperação da soda no processo de 
fabricação de papel, xiv) AMS-III.N – Emissões evitadas de HFC 
na fabricação de Espuma de Poliuretano rígida, xv) AMS-III.O – 
Produção de hidrogênio com o uso de metano extraído do biogás, 
xvi) AMS-III.P – Recuperação e uso de gás residual em refinarias, 
xvii) AMS-III.Q – Sistemas de energia à base de gás residual, xvii) 
AMS-III.R – Recuperação de metano em atividades agrícolas em 
domicílios e pequenas fazendas, xix) AMS-III.S – Introdução de 
veículos com baixas emissões em frotas de veículos comerciais e 
xx) AMS-III.T – Produção de óleos vegetais e uso em aplicações 
de transporte.

Protocolo de Quioto e  
mercados alternativos

O grande desafio do mercado de carbono é a renovação do 
Protocolo de Quioto, que se encerra em dezembro de 2012.  Mas 
essas expectativas têm sido frustradas até então, pois as Conferên-
cias das Partes sobre o Clima (COPs), reuniões anuais que ocorrem 
desde 1995, as quais em suas últimas edições tinham como prin-
cipal incumbência, a formulação de um novo acordo, acabou não 
se concretizando. A 18ª COP será em novembro de 2012, no Qatar, 
mas a ONU já admite a possibilidade de ocorrer um período pós-
-Protocolo de Quioto sem um acordo formal. 

Paralelamente ao mercado regido por Quioto, existem outros 
mercado, como o EU ETS (European Union Emissions Trading 
Scheme), que abrange os 27 países da União Europeia, além de 
Noruega, Islândia e Liechtenstein. Entrou em vigor em 1.º janeiro 
de 2005, criando o maior comércio de créditos relacionados com 
a mitigação de GEE. Em 2009, os volumes transacionados foram 
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de 6,3 bilhões tCO2e
8  somados os mercados à vista, futuro e con-

tratos de opções.

 O funcionamento do programa é no estilo cap-and-trade e pode 

ser descrito da seguinte maneira: inicialmente, o governo estabelece 

as metas de emissões específicas para cada setor9 por meio dos 

Planos Nacionais de Atribuição (PNA), que especificam quantas li-

cenças serão atribuídas aos emissores de cada setor regulado. 

Nos Estados Unidos, o modelo cap-and-trend que pretende 

regular todos os setores da economia tem evoluído de forma lenta 

no Senad – a última tentativa em 2010 foi por meio de um proje-

to multipartidário apresentado pelos senadores Kerry Graham e 

Lieberman.O projeto de lei chama-se American Power Act (APA); 

suas metas são reduzir em 17% abaixo dos níveis de 2005 até o 

ano de 2020, podendo receber até 500 milhões anuais em redu-

ções internacionais. 

Já os participantes do mercado voluntário norte-americano se 

mostram bastante otimistas, prevendo um crescimento em tor-

no de 400 tCO2, em 2012; 800 tCO2, em 2015 e 1200 tCO2 em 

2020, em reduções. Em 2009, 16% das reduções que entraram 

no mercado voluntário foram originárias da América Latina e 33% 

dos participantes preferem reduções provenientes de projetos de 

MDL, ou seja, as RCE. (HAMILTON, 2010 p. XI).

De acordo com Hamilton (2010), com a aprovação do congres-

so neo-zeolandês em 2009, a Nova Zelândia tornou-se o primeiro 

país fora da União Europeia a oficializar um esquema de redução de 

8 Toneladas de carbono evitadas.
9 Setores como o de petróleo, mineração, aviação entre outros.
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GEE por meio do comércio de créditos de carbono o NZ ETS (New 

Zealand Emissions Trading Scheme). As licenças emitidas pelo go-

verno são chamadas de NZU (New Zealand Unit). Cada NZU corres-

ponde a duas tCO2
10 emitidas para a fase de transição (2008-2012), 

podendo ser reduzido pela metade após esse período.

As RCE são aceitas em quantidades ilimitadas para o cumpri-

mento das metas desse mercado, apesar de haver uma estimativa 

de superávit de licenças da ordem de 11,4 MtCO2  para o período 

2008-2012, de acordo com a metas do Protocolo de Quioto.

O Brasil, em 2009, por meio do Congresso Nacional, aprovou 

a Lei n.º 12.187 que institui a Política Nacional sobre Mudança do 

Clima (PNMC) e estabelece seus princípios, objetivos, diretrizes e 

instrumentos. As ações de mitigação de gases de efeito estufa são 

de caráter voluntário, com metas de reduzir em 36,1% a 38,9% as 

emissões projetadas até 2020.

O texto da lei afirma ainda que instituições devem disponibilizar 

linhas de crédito e financiamento para atender às exigências da 

Lei e o Mercado Brasileiro de Reduções de Emissões (MBRE), que 

será operacionalizado em bolsas de mercadorias e futuros, bolsas 

de valores e entidades de balcão organizado, autorizadas pela Co-

missão de Valores Mobiliários (CVM). A BM&FBovespa já opera no 

mercado de carbono, onde em 2010 realizou o primeiro leilão de 

crédito de carbono. 

Em abril de 2012, o Rio de Janeiro inaugura a Bolsa Verde 

do Rio de Janeiro (BVRIO) com objetivo de comercializar crédi-

tos de carbono e ativos relacionados com o novo código flores-

10 Toneladas de CO2.
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tal brasileiro. Além do Brasil, os outros países que compõe os 

Brics, que pelo Protocolo de Quioto não tinham obrigações de 
reduzir seus GEE, têm caminhado na direção da formalização 
de mercados voluntários.

As micro e pequenas empresas  
no mercado de carbono

Em 2002, quando foram implementadas as metodologias para 

projetos de pequena escala, essas eram mais restritas. Juntando 

a esse ambiente a própria caracterização por porte das micro e 

pequenas empresas, isto é, por sua escala, elas causam impac-

tos menores ao meio ambiente, não compensando elaborar um 

documento de concepção de MDL visto o seu alto custo de im-

plantação, diferentes dos projetos de grande porte que se tornam 

autossustentáveis, pois as receitas oriundas das RCE são maiores 

que os custos de implantação do projeto.  

Ao longo do tempo, novas metodologias para projetos de pe-

quena escala foram incorporadas, mas o alto custo para se elabo-

rar um projeto de MDL de forma individual, de modo a atende, um 

pequeno negócio, mantém-se inviável, até para as empresas que 

estão inseridas em atividades produtivas que causam externalida-

des negativas de maior impacto ao meio ambiente.

Uma forma que possibilitou o acesso ao mercado de carbono 

pelas pequenas empresas que gerem em seu processo produtivo 

de externalidades negativas ambientais, por exemplo, a suinocul-

tura, foi possível graças à introdução de uma nova metodologia, 

denominada de Programa de Atividade (PoA). Essa metodologia 

permite, a partir da elaboração de um único PoA, incluir novos 
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players, mesmo após a aprovação do projeto, sem a necessidade 

da construção de um novo programa11.

 O Programa “Suinocultura Sustentável Sadia – Programa 3S”, 

por meio de comodato, instala biodigestores12 nas propriedades 

dos produtores parceiros. Segundo informações disponíveis no 

site da Sadia13, o programa conta com biodigestores instalados 

em 1.086 propriedades de suinocultores integrados, nas regiões 

de Três Passos (RS), Concórdia (SC), Toledo (PR), Uberlândia (MG) 

e Lucas do Rio Verde (MT), que equivalem a 38% dos fornece-

dores da Sadia. Com a perspectiva de ganhos marginais para os 

parceiros, a Sadia espera que a adesão ao programa por parte 

dos seus parceiros atinja cerca de 90%.

Conclusão

Devido à indefinição quanto à continuidade do mercado de 

carbono regulado pelo Protocolo de Quioto, é inegável o desaque-

cimento do setor. Mas diante da existência de mercados paralelos 

e da criação de novos mercados voluntários, inclusive o mercado 

brasileiro, a inserção dos pequenos negócios nesse ambiente não 

é um assunto a ser desprezado. 

11 Até 2007, a metodologia utilizada era chamada de Project Design Document (PDD). Nesse caso, para 
implementar o  Programa 3S, todos os participantes do projeto deveriam enviar PDDs individuais à 
ONU, o que traria um custo altíssimo aos participantes e poderia tornar o programa inviável economi-
camente. (FONTE: SADIA).

12 Esses biodigestores tratam os dejetos suínos transformando o gás metano (CH4) em dióxido de 
carbono (CO2), gás que é 21 vezes menos poluentes (FONTE: SADIA).

13 www.sadia.com.br/imprensa/25_PROGRAMA+SUINOCULTURA+SUSTENTAVEL+SADIA+E+O+PRI
MEIRO+DO+SETOR+AGRICOLA+NO+MUNDO+A+OBTER+REGISTRO+NA+ONU.
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Partindo dessa incerteza para efeito de conclusão, é necessário 

formularmos hipóteses: a primeira parte da renovação do Protocolo 

de Quioto, sendo assim, para inserir as MPEs nesse mercado é 

preciso fomentar o debate acerca do tema, envolvendo as partes 

interessadas, ou seja, empresas, Sebrae, governo e sociedade com 

o intuito de disseminar a informação e identificar oportunidades. 

Um dos pontos que essa discussão deve se debruçar é o 

desenvolvimento e formalização de novas metodologias de pe-

quenas escalas para outros ramos produtivos que gerem GEE ao 

longo de seu processo produtivo. Essas metodologias devem ser 

do tipo Programa de Atividade do case 3S, onde a partir de um 

documento único seja possível ir agregando novos players.

Em uma segunda hipótese, a da não renovação do Protocolo 

de Quioto, é possível dar continuidade ao mercado de carbono, 

utilizando os mercados alternativos já em funcionamento, apenas 

com a ressalva: adotar uma metodologia única para a contabilida-

de de créditos e de aceitação universal, onde as metodologias de 

MDL seriam o ponto de partida. 

Mesmo com o ceticismo de alguns cientistas quanto aos efei-

tos das ações antrópicas como as causas das mudanças climá-

ticas, a busca por fomentar mecanismos sustentáveis não deve 

ter sua importância diminuída, uma vez que isso permite manter 

um grau de desenvolvimento e bem-estar social para as gera-

ções futuras. 

A participação das MPEs nesse mercado impõe a elas um pa-

pel não de protagonismo, mas as instiga a se inserir em um pro-

cesso de produção mais limpo e usufruir de rendas marginais por 

meio da comercialização de créditos de carbono. O Sebrae tem 

exercido um papel importante no qual o assunto sustentabilidade 
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tem sido pauta de discussões e de inúmeros projetos. Além disso, 

pode-se destacar a construção do Centro Sebrae de Sustentabi-

lidade em Cuiabá, o lançamento do primeiro termo de referência 

sobre sustentabilidade e a participação ativa como o primeiro pa-

trocinador na Rio+20. 

Essas ações reforçam o comprometimento do Sistema Sebrae 

em atender sua missão: “Promover a competitividade e o desen-

volvimento sustentável das micro e pequenas empresas e fomen-

tar o empreendedorismo”.
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O protagonismo dos pequenos 
negócios no desenvolvimento 

sustentável do Brasil

José Guilherme Barbosa Ribeiro1

A cada ano, a população mundial aumenta em 80 milhões de 

pessoas e os jovens com menos de 25 anos representam 43% de 

todos os habitantes do planeta. Esses dados da Organização das 

Nações Unidas (ONU) foram divulgados no relatório Estado da Po-

pulação Mundial. Publicados pelo Fundo da População das Nações 

Unidas (UNFPA, 2011), os números revelam que a população mundial 

chegou oficialmente a sete bilhões de pessoas no final de 2011 e vai 

ultrapassar os nove bilhões de pessoas até 2050.

Estudo ainda mais recente, publicado em 30 de janeiro de 

2012 no relatório elaborado a partir do Painel de Alto Nível sobre 

Sustentabilidade Global do secretário-geral das Nações Unidas, 

Ban Ki-moon, intitulado Pessoas Resilientes, Planeta Resiliente: Um 

Futuro que Vale a Pena Escolher, em sua recomendação de número 

82 (p. 34) evidencia que:

Milhões de jovens estão projetados para entrar no merca-

do de trabalho a cada mês durante várias décadas e um se-

tor privado crescente pode absorver e tomar vantagem des-

se dividendo demográfico. Os jovens também têm potencial 

subaproveitado, pois eles estão entre os mais afetados pela 

1 Administrador, pós-graduado em Gestão em Marketing, diretor-superintendente do Sebrae Mato Grosso.
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recente crise econômica, com 81 milhões de jovens desem-

pregados atualmente. Um adicional de 152 milhões de jovens 

trabalha, mas vive em famílias que ganham menos do que o 

equivalente a US$ 1,25 por dia. Uma de suas opções será 

estabelecer uma micro ou pequena empresa. Educação para 

o empreendedorismo, acesso ao financiamento, um quadro 

administrativo de apoio e regulamentar programas de assis-

tência de negócios são fatores cruciais para o engajamento 

empresarial dos jovens. 

Mais do que informar, as posições da ONU naquele Painel so-

bre Sustentabilidade Global ressalta a importância dos pequenos ne-

gócios e do empreendedorismo no desenvolvimento sustentável. O 

segmento das micro e pequenas empresas (MPE) gerou, na última 

década, 6,1 milhões de novos empregos formais – 48% do total de 

postos de trabalho criados em dez anos no Brasil. Tais dados que 

constam do Anuário do Trabalho da MPE (2010-2011) – publicação 

do Sebrae em parceria com o Dieese com base em diferentes fontes 

de informação – dão a dimensão do papel dos pequenos negócios na 

geração de riqueza do País.

O Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa  

(Sebrae) – por vocação, princípios, missão e 40 anos de atuação no 

País – acompanha e apoia esse processo de mudança no Brasil. Tra-

ta-se de uma experiência que já se tornou referência metodológica 

para soluções em outros países da América Latina e Caribe e deve 

ser replicada com vistas ao desenvolvimento dos pequenos negó-

cios, na perspectiva sustentável.

Como agência de desenvolvimento dos pequenos negócios bra-

sileiros, o Sebrae dispõe de conhecimento, produtos e serviços para 

sensibilizar, orientar e apoiar os milhões de novos empreendedores 
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e empresários do segmento de pequeno porte no Brasil, e que tem 

sido a porta de entrada para muitos desses jovem que conseguiram 

na microempresa o seu primeiro emprego.

Vale lembrar que essas pessoas são, ao mesmo tempo, seis 

milhões de consumidores que dão cada vez mais importância ao 

consumo responsável. Além de importantes personagens no processo 

voltado à implantação de uma nova economia – definem a demanda 

necessária a uma fase, ainda que inicial, de viabilização de uma forma 

inovadora de produzir e consumir, na perspectiva da economia verde.

A capilaridade do Sebrae, que desenvolve ações em todo o terri-

tório nacional, permite acompanhar, apoiar e fomentar os pequenos 

negócios e o empreendedorismo, de modo proativo e in loco, a partir 

de diagnóstico nas próprias empresas, ou ainda por meios eletrôni-

cos, a distancia. Nos últimos dois anos, mais de 2,1 milhões de em-

preendedores individuais foram incorporados como clientes que tem 

características próprias e que provocaram uma revisão na forma de 

atuar do da instituição, favorecida também pelas novas tecnologias de 

comunicação. Com essa perspectiva e atento à necessidade de novos 

parâmetros para orientar o desempenho sustentável, os pequenos ne-

gócios com sua flexibilidade e mais capacidade de reação e adaptação 

à mudanças têm papel preponderante nesse processo em direção aos 

rumos da economia brasileira. Para isso, são necessárias informações, 

orientações e conhecimento em aspectos que vão desde o cenário 

legal, à qualificação empresarial e profissional, incentivo ao empreende-

dorismo, até a conscientização para a força que as MPE representam 

no crescimento do PIB. A mesma premissa pode orientar o desen-

volvimento em todas as Nações onde elas sejam reconhecidas como 

peças fundamentais no contexto do desenvolvimento sustentável.
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O Brasil é uma economia dinâmica e em expansão que, ao galgar 

a posição de 6.ª maior do mundo, passa à atenção e interesse inter-

nacionais. O País agora é considerado em suas ações e declarações 

e pode, assim, ditar regras e assumir posição de liderança também, 

na forma de condução de processos ligados ao desenvolvimento por 

uma melhor qualidade de vida no planeta. Isso significa propor medi-

das – e ser referência na sua adoção. 

No mundo não há mais espaço para líderes que pensem so-

mente em administrar um processo econômico, gerar riqueza fi-

nanceira e patrimonial a qualquer custo ou, ainda, desvincular o 

desenvolvimento de um processo que permita construir uma so-

ciedade mais humana. Instituição ou empreendedor sintonizados 

às demandas da sociedade contemporânea naturalmente vão in-

corporar as premissas que levem a um mundo melhor às suas 

estratégias de ação.

Hazel Henderson, em Transcendendo a Economia, propõe 

que é necessário ter “[...] visão integrada dos paradigmas emer-

gentes transformando, pela essência, nossa concepção de go-

verno, política, educação, empresa, trabalho e vida em socieda-

de” (2001, capa).

Todo esse contexto torna-se, assim, favorável à ampliação 

das ações e projetos voltados ao desenvolvimento sustentável. 

O Sebrae, a partir de uma agenda estratégica, está cada vez 

mais identificado e reconhecido como a instituição referência no 

segmento das MPE para aqueles empreendedores que estão em 

busca de orientação visando a inserir a pauta da sustentabilidade 

em seus negócios.
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Novos desafios da sustentabilidade

Incorporando práticas sustentáveis com as MPEs desde a dé-

cada de 80, a inserção do Sebrae como primeiro parceiro oficial na 

conferência ONU, a Rio+20, espelha a vontade política da instituição 

em ter participação decisiva na discussão das medidas necessárias à 

implementação de uma escala evolutiva, visando a inserir os peque-

nos negócios, definitivamente, na pauta global do desenvolvimento 

sustentável. O apoio ao evento que mobiliza quase duas centenas de 

países vai além, pois antecipa os desafios que em breve influenciarão 

novas mudanças para o desenvolvimento sustentável.

O ambiente tornou-se mais favorável aos pequenos negócios, 

muitos dos quais já ampliaram seu conhecimento específico por 

meio de experiências pioneiras e exitosas quando da dissemina-

ção pelo Sebrae da cultura da Qualidade Total na economia bra-

sileira, principalmente, no ambiente das micro e pequenas empre-

sas. Outro desafio superado foi a bandeira do Simples Nacional, 

sistema tributário diferenciado para o segmento de pequeno porte 

que virou lei, beneficiando milhões de empresas. Trabalho ainda 

mais expressivo em sua abrangência foi a mobilização pela criação 

da Lei Complementar n.º 123/2006, conhecida como Lei Geral da 

MPE, aprovada nesse curto tempo na quase totalidade do territó-

rio nacional.

Já em vigor, sua disseminação se deu por meio de seminários, 

abordagens diretas em reuniões com prefeitos, encontros com lide-

ranças empresariais, palestras e diversos outros mecanismos, indo 

diretamente a campo para oferecer às MPEs condição diferenciada 

de participar – como fornecedores – de compras governamentais, 

que respondem pela maior parte das compras nos 5,5 mil municípios 

brasileiros, especialmente nas pequenas localidades. 
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A amplitude de atuação do Sebrae e os resultados já alcançados 

evidenciam a responsabilidade da instituição de apoio aos pequenos 

negócios e, de outro lado, mostram a credibilidade e a confiança dos 

empreendedores e empresários no atendimento feito às suas em-

presas, as recomendações e linhas de atuação, especialmente com 

o foco em melhoria gestão, visando à maior competitividade com o 

diferencial da sustentabilidade.

 A sociedade mundial – ao mesmo tempo em que exige mudan-

ças por uma sociedade mais justa – assiste aos movimentos político-

-econômicos feitos até então em prol do desenvolvimento sustentável 

sem avanços efetivos e aquém da medida estabelecida em acordo 

internacional, o que leva à expectativa de posicionamentos mais con-

cretos e definitivos, proporcionais à alta complexidade do desafio co-

locado às nações.

Embora complexa, a sustentabilidade nos negócios não é missão 

impossível. Muito ao contrário, esse é um objetivo viável, especial-

mente com a adoção de soluções inovadoras. Emerge com isso, di-

versos novos negócios que vão surgir da necessidade, por exemplo, 

de gerenciamento de resíduos e alcance de metas de eficiência ener-

gética, vistos como oportunidades para as MPEs. 

Priorizar empresas de pequeno porte – que além de perspectiva 

econômica tem forte apelo social – nas políticas em prol do desenvol-

vimento sustentável pode significar um salto qualitativo em competiti-

vidade devido aos diferenciais típicos de negócios sustentáveis, pois 

conquistam cada vez mais novos clientes e consumidores. Somente 

com a criação da figura jurídica do Empreendedor Individual (EI), em 

pouco mais de dois anos, com apoio Sebrae, o Brasil mudou o rumo 

da informalidade ao atingir marca superior a 2,1 milhões de brasilei-

ros. O esforço coletivo foi grande, mas a rápida resposta às cam-
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panhas de formalização, promovidas pelo Sebrae em todo o País, 

permitiu uma maior sintonia com os anseios de uma classe produtiva 

que necessita de ações contínuas que possibilitem perspectivas de 

permanecer e crescer no ambiente dos pequenos negócios.

Sustentabilidade na MPE

A recente publicação do Sebrae O que pensam as Micro e Pe-

quenas Empresas sobre sustentabilidade (2011) destaca em sua 

apresentação a sustentabilidade como fator de competitividade das 

empresas no ambiente global dos negócios. Mais do que isso, consi-

dera que se tornou uma exigência da sociedade contemporânea ao 

impor novos paradigmas empresariais e marcos legais nas relações 

de consumo. Diz ainda que, a partir de uma demanda de consumi-

dores cada vez mais exigentes e seletivos, um novo horizonte vem 

sendo desenhado em todo o mundo.

A sondagem não só aprofunda a percepção do Sebrae sobre o 

nível de conhecimento das MPE como revela dados que, à primeira 

análise, evidenciam uma contradição entre conceito e práticas sus-

tentáveis no segmento de pequeno porte. Essa constatação – que 

bem pode ser interpretada como uma visão superficial do referido 

conceito – fica nítida no resultado da pesquisa em que 58% dos em-

presários afirmam não ter nenhum conhecimento sobre o tema, po-

rém, 61% a 80% afirmam já ter realizado algum tipo básico de ação 

sustentável, como controle do consumo de energia, água e papel, 

coleta seletiva e tratamento de resíduos tóxicos. Analisada de forma 

estratégica, essa disparidade se constitui numa rica fonte de oportu-

nidades para direcionar as formas de atuação do Sebrae visando as 

consolidação do conceito entre as MPE.
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A sustentabilidade e suas práticas permeiam todas as ações 

do Sebrae desde a sua criação. Com o passar dos anos, diversos 

projetos e programas foram desenvolvidos nacionalmente e nos 

estados, considerando-se a necessidade de levar alternativas de 

sobrevivência a empreendedores urbanos e rurais que tivessem 

como princípio a competitividade empresarial no mercado de pro-

dução responsável.

Determinado em seus objetivos de atuar em prol do desenvolvi-

mento sustentável, no início de 2011, o Sebrae apresenta ao País o 

Centro Sebrae de Sustentabilidade, cujo propósito é ser referência no 

tema aplicado às MPE, para apoiar a implementação dessa estratégia 

de atuação transversal em todo o território nacional. Essa iniciativa 

amplia a visibilidade institucional e possibilita uma atuação mais in-

tensa, estruturada transversalmente em seus projetos e programas 

para, assim, agregar valor às cadeias produtivas nos diferentes seto-

res econômicos. 

O Termo de Referência para Atuação do Sistema Sebrae em Sus-

tentabilidade foi construído a partir de 1.346 sugestões enviadas pe-

las 28 unidades do Sistema Sebrae no País. Dando foco, inicialmente, 

ao gerenciamento de resíduos sólidos e eficiência energética, o Cen-

tro Sebrae de Sustentabilidade marca uma nova era nos propósitos 

voltados à construção de uma economia que possa aliar os conceitos 

e pressupostos da competitividade global sem abrir mão – por estra-

tégia, princípios e valores – de ser amparada no Triple Bottom Line 

(tripé do desenvolvimento sustentável proposto por John Elkington, 

que definiu o equilíbrio entre os três pilares: ambiental, econômico e 

social) essencial ao sucesso nos negócios.
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Soluções inovadoras

O cenário do desenvolvimento sustentável impõe desafios a mi-

cro, pequenas, médias e grandes empresas, iniciativa pública e pri-

vada e amplia, especialmente sobre os líderes das organizações, a 

pressão pela busca de soluções inovadoras. E, sobre qualquer deci-

são, planejamento ou estratégia, há que se considerar a integração 

global – ao mesmo tempo realidade e desafio – como um denomina-

dor comum a todos os que produzem e consomem no planeta. 

Mais do que nunca é preciso inovar e buscar referências que in-

diquem o caminho a seguir e se traduzam em orientação capaz de 

reduzir os riscos do insucesso. Uma boa referência é o estudo “Ca-

pitalizando na complexidade” (2010), baseado em conversas presen-

ciais, realizadas em todo o mundo com a maior seleção já feita de 

executivos seniores.

Nada menos do que 1.541 CEO (sigla em inglês para Chief Exe-

cutive Officer), executivos principais, chefes ou presidentes, repre-

sentando organizações de diferentes portes em 60 países e 33 seg-

mentos de mercado, participaram do estudo que é a quarta edição 

da série bienal Global CEO Study, conduzida pela IBM Institute for 

Business Value e o IBM Strategy & Change. 

Samuel J. Palmisano, presidente do Conselho e CEO IBM Corpo-

ration, abre o relatório (2010, p. 5) com a Carta do Presidente Uma 

mensagem aos colegas CEO, na qual considera que:

Em um período muito curto, conscientizamo-nos da mudan-

ça climática global; das questões geopolíticas em torno do abas-

tecimento de energia e água; da vulnerabilidade das cadeias de 

suprimento de alimentos, medicamentos e até mesmo talentos; 

e das calculadas ameaças à segurança global.
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O relatório mostra que – como profissionais altamente especia-

lizados, profundos conhecedores da estrutura na organização em 

que atuam – os CEO miram a influência de fatores externos como 

mercado, tecnologia, macroeconomia e habilidades pessoais, entre 

outros – que estão fora de seu campo de decisão – para analisar seus 

impactos sobre a viabilidade dos negócios. 

A pesquisa em série foi iniciada em 2004 e todas as edições 

revelam que mercado (citado na edição mais recente por 56% dos 

entrevistados) é o fator externo que mais impacta os negócios. Em 

segundo lugar, em escala ascendente, aparece a tecnologia (39%) e, 

em terceiro, os fatores macroeconômicos (38%).

O relatório mescla dados qualitativos e quantitativos para mos-

trar “[...] de que maneira os CEO estão respondendo a um ambiente 

econômico competitivo como jamais houve anteriormente” (p. 8) e 

dá indicativos de como agir – na visão dos CEO – para capitalizar 

na complexidade identificada na edição 2010 como um novo desa-

fio primordial. Nos estudos anteriores, os CEO disseram de maneira 

consistente que a mudança era o desafio que mais os pressionava. 

No estudo realizado em 2010, a previsão – para 79% – é de que a 

complexidade atual apenas aumente e mais da metade dos CEO têm 

dúvidas de sua capacidade de administrá-la. 

Nesse documento, criatividade é apontada como a qualidade de 

liderança mais importante. “Os CEO de alta performance praticam e 

estimulam a experimentação e a inovação em todos os âmbitos em 

suas organizações” (p. 8). 

Foco no cliente é destacado como essencial. No passado, os 

CEO diziam que “[...] precisavam se aproximar mais dos clientes” (p. 
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10). Hoje, eles afirmam que “[...] é preciso ir muito mais além e trazer 

os clientes para dentro de suas organizações” (Idem). Os termos “fa-

miliaridade” e “prioridade número um” são usados no relatório para 

definir essa relação com o cliente.

As organizações mais bem-sucedidas criam produtos e 

serviços junto com os clientes, integrando esses últimos aos 

processos principais. Eles estão adotando novos canais para 

envolver os clientes e permanecer em sintonia com eles. Ao 

desenhar mais percepções dos dados disponíveis, os CEO de 

sucesso fazem da familiaridade com o cliente sua prioridade 

número um (2010, p. 9. Grifos do autor).

No contexto de desenvolvimento sustentável, é preciso pensar 

também no cliente da próxima geração. Na definição feita por Gro 

Brundtland, coordenadora do relatório Nosso futuro comum, para 

termos um bom empreendimento, é necessário que ele satisfaça as 

necessidades do presente sem comprometer a capacidade das ge-

rações futuras de suprir as suas próprias necessidades.

A definição de Brundtland, ao propor “satisfazer as necessida-

des”, faz referência direta ao cliente, assim como os CEO no relatório 

Capitalizando na complexidade. E fala diretamente às agências de 

apoio e fomento bem como às empresas e instituições que lidam, in-

diretamente, com esse mercado de consumo, mas diretamente com 

os empreendimentos privados encarregados de suprir essa deman-

da, no nosso caso as MPEs.

O relatório Brundtland, elaborado há quase 30 anos, antecipava 

e norteava as discussões para mostrar que o planeta não estava ex-

posto somente a problemas e riscos ambientais. Visionário, o docu-

mento já alertava para a incompatibilidade de um padrão de consumo 
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no contexto reconhecido por todos de que não é possível, simples-

mente, parar indústrias, comércio e serviços no mundo para, assim, 

reduzir os impactos sobre o planeta. 

Em 2012, com a Conferência Mundial Rio+20, a questão ainda é 

o atual padrão de consumo que segue incompatível com o desenvol-

vimento sustentável. O evento chama a atenção da sociedade mun-

dial cada vez mais interessada em alternativas e respostas confiáveis, 

capazes de fazer frente ao desafio. 

Em tempos de comunicação extremamente facilitada pela mídia 

eletrônica e pelas redes sociais, a cobrança ocorre rapidamente. Os 

consumidores modernos estão em busca de empresas e indivíduos 

que têm atitude e incorporam práticas sustentáveis em suas vidas 

pessoais e empresariais. E nós sabemos muito bem que o que move 

a economia são as necessidades das pessoas. Existe um mercado 

à espera de empresas que possuam essas características, portanto, 

uma perspectiva de novas oportunidades de negócios.

Marcos da sustentabilidade

Um dos desafios da sustentabilidade global – apontado em re-

cente estudo feito pela comunidade científica internacional e citado 

em reportagem do jornal Valor Econômico edição de 24, 25 e 26 de 

fevereiro (2012) – é ajustar a governança, tema-chave também da 

Rio+20. 

No campo das políticas públicas, ainda precisam ser criados 

marcos bem claros que venham a fortalecer os propósitos da sus-

tentabilidade. Demos um importante passo com a criação da Lei n.º 

123/2006, que prevê o tratamento diferenciado para as MPEs nas 
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compras governamentais. O momento agora é de avançar na sua im-

plementação nos órgãos públicos em âmbito federal, estadual e mu-

nicipal e, especialmente, na fiscalização da aplicação da referida Lei.

Comprar nas proximidades é umas das formas de consumo que 

mais atende aos preceitos do desenvolvimento sustentável, pois fa-

vorece a formalização, agrega renda a comunidades locais, estimula 

o associativismo e o cooperativismo e, no aspecto de preservação do 

meio ambiente, evita o gasto do combustível com o deslocamento de 

mercadorias, reduzindo também as emissões de CO2.

Todo esse movimento significa um processo de mudança que já 

se estabelece no campo legal, mas que ainda carece de consciência 

e providências entre lideranças políticas e empresariais. Mais ainda, 

necessita de aporte financeiro, com linhas de crédito criadas espe-

cialmente para incentivar as iniciativas sustentáveis. 

Para as instituições financeiras, colocar nas análises de crédito a 

componente sustentabilidade é um bom exemplo de ação que pode 

contribuir para viabilizar uma nova economia. Essas instituições têm 

um papel fundamental, porque o mercado vai em busca do recurso e 

elas podem criar, nessa relação, condicionantes que vão favorecer a 

transição para a tão imperativa transformação. É perfeitamente pos-

sível colocar em suas análises de projeto de viabilidade econômica, 

a componente sustentabilidade e, assim, dar prioridade a financiar 

propostas que melhorem o sistema produtivo.  

Como exemplo, atrás de boas práticas de sustentabilidade, uma 

micro e pequena empresa do ramo de reparação de veículos precisa 

se adequar para atender às normas e legislação ambiental. As exigên-

cias são várias e não cabe, aqui, questioná-las. Cabe sim, reconhecer 

que essa MPE precisa de suporte de recursos para implementar as 

mudanças exigidas no ambiente formal e bastante competitivo.
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Os bancos que tiverem essa visão vão ter um mercado promissor, 

porque as leis estão acontecendo como consequência natural de um 

processo em que é preciso reduzir os impactos sobre o meio ambien-

te. As empresas, porém, não têm, na maioria das vezes, condições 

de realizar as modificações necessárias em seu sistema produtivo.

A palavra-chave é oportunidade. Para a MPE, pode representar o 

momento de ter apoio financeiro efetivo e se adequar às exigências 

legais. Já a instituição financeira, a partir do momento em que coloca 

a produção limpa como pré-condição para liberação de financiamen-

tos, ela poderá oferecer também a linha de crédito que vai financiar 

as mudanças exigidas.

Diante de todas as considerações, a ferramenta que mais apre-

senta resultado mesmo é o mercado. Se nós, enquanto consumido-

res, dermos preferência para as empresas que têm certificação, que 

já trabalham com bons princípios de sustentabilidade, certamente 

as outras – por força desse mercado – terão que adotar práticas 

sustentáveis para não serem excluídas. E já estão contemplados, 

nesse contexto, além do aspecto legal, o ético e o comportamental 

que norteiam – de forma crescente – as tomadas de decisão da 

atual sociedade.

Uma nova forma de liderar

A representatividade quantitativa e qualitativa dos pequenos ne-

gócios é uma dimensão favorável à implantação de políticas voltadas 

a um novo modelo de desenvolvimento. Temos um leque muito gran-

de de oportunidades por meio do qual podemos atuar, incorporando 

às nossas ações a condicionante da sustentabilidade. 
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O gerenciamento de resíduos sólidos na cadeia produtiva da 

construção civil, por exemplo, pode ser transformado em ganhos 

de competitividade a ponto de tornar o Brasil referência mundial 

pelo menor índice de resíduos sólidos gerados nesse segmento. 

Seria uma missão árdua, difícil e, ao mesmo tempo, estimulante. 

Outros países escolheram ser referência em relógios e instrumentos 

de precisão, produção de carros, de navios, alta tecnologia de infor-

mação. O momento é propício para o Brasil escolher um segmento 

para ser também referência internacional. E, pela intensidade de sua 

biodiversidade e condição de matriz energética limpa, nenhum outro 

país possui as mesmas condições que o nosso para ser referência 

em sustentabilidade.

Outro desafio é a formação de lideranças sustentáveis, área em 

que prevalece um vácuo mundial e no qual o Brasil ensaia os pri-

meiros passos. Embora pouco percebidos pela sociedade em ge-

ral, podem ser objeto de estudo aprofundado para identificação do 

perfil profissional e empresarial que mais se encaixa no papel de 

propor uma nova forma de liderar e apontar soluções para a econo-

mia brasileira.
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A importância dos pequenos 
negócios no desenvolvimento 

sustentável

Suênia Maria Cordeiro de Sousa1

Atualmente, participamos de uma sociedade onde as relações 
estão interconectadas globalmente, tornando cidadãos, empresas, 
instituições e governos comprometidos e responsáveis por seus 
atos e intervenções pessoais ou coletivas, como jamais ocorreu na 
história da humanidade. Essa característica dos tempos atuais se 
deve, especialmente, aos recursos tecnológicos de comunicação 
disponíveis e, principalmente, por estarmos imersos em um ambien-
te movido por processos interdependentes. Acompanhamos fatos 
sociais e econômicos que ocorrem em diversos países, nas comu-
nidades mais longínquas e podemos observar quão notáveis são 
as consequências que podem causar à economia, à formação de 
opinião e ao meio ambiente.

Esse é o contexto do século XXI, que aumenta a complexidade 
dos processos decisórios em suas diversas dimensões nas empresas 
e estabelece muitas variáveis a serem capitalizadas a favor daqueles 
que conseguem perceber as possibilidades de estabelecer verdadei-
ros ganhos na comunidade global interconectada. Observar e agir 
de acordo com a ética é uma exigência da sociedade deste início de 
século, que preza e demanda mais respeito a princípios e valores.

Nesse cenário apimentado (aquecido) pelo tema da sustentabi-
lidade, as empresas do mundo contemporâneo possuem papel im-

1 Engenheira Civil. Especialista em inovação e tecnologia, com foco em construções sustentáveis. Analista 
do Sebrae em Mato Grosso, atualmente gestora do Centro Sebrae de Sustentabilidade.
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portante, pois podem contribuir, de modo fundamental, para seu de-
senvolvimento e evolução, apressando providências no sentido de 
efetivar mudanças nos modos de produzir, consumir e fazer negó-
cios. Aqui, vale retomar as palavras de Gro Brundtland, coordenadora 
do relatório Nosso futuro comum, ao afirmar que “Desenvolvimento 
Sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem 
comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem as 
suas próprias necessidades”.

Para melhor entendimento, especialistas e estudiosos agrupam 
os temas relacionados com o conceito da sustentabilidade em três 
pilares fundamentais: o econômico, o social e o ambiental. Eles de-
vem ser harmonizados para garantir a qualidade de vida no planeta 
para as gerações do presente e do futuro.  Esse novo conceito con-
quistou mentes e corações nos últimos 30 anos e, em decorrência da 
crescente atenção do público em torno dos desafios inseridos nele, é 
fundamental às empresas se tornarem capazes de analisar e se ade-
quar às exigências do consumidor preocupado com as relações entre 
as atividades humanas e a finitude dos recursos naturais. 

Os impactos e externalidades – que correspondem aos efeitos 
causados a partir de qualquer atividade gerada pelas empresas em 
todo o seu ciclo de vida, desde a extração de matéria-prima ao enca-
minhamento de resíduos em qualquer etapa do processo – passaram 
a ter alta relevância no planejamento e estratégias dos negócios. Isso 
porque no centro dessa discussão está o atendimento a sete bilhões 
de pessoas com diferentes níveis e necessidades de consumo. Con-
siderando o que nossa sociedade planetária vivencia em termos de 
consumo, nos deparamos com países com alta “pegada ecológica”2 
sobre o capital natural, como também com aqueles protagonistas de 
consumismo exagerado.

2 O conceito de “pegada ecológica” refere-se a uma estimativa que nos mostra até que ponto a nossa 
forma de viver está de acordo com a capacidade do planeta de oferecer, renovar seus recursos naturais e 
absorver os resíduos que geramos por muitos e muitos anos. (WWF)
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Também presenciamos, na contemporaneidade, países que ele-
vam as condições de sua população para melhoria da qualidade de 
vida, enquanto, lamentavelmente, uma parcela considerável da hu-
manidade encontra-se em extrema miséria, sem condições básicas 
de sobrevivência.

Nesse contexto, identificamos uma grande mudança, que envolve 
o padrão de relacionamento entre empresas e clientes, onde o modo 
de produzir e de consumir tem igual responsabilidade, pois os dois 
lados são determinantes para enfrentamento das consequências que 
surgem da crescente escassez de capital natural no planeta. Essa 
escassez de matéria-prima provoca a desestruturação dos mode-
los tradicionais de negócios, ameaça a qualidade da vida social, de 
modo que se continuarmos nessa relação de uso sem limites dos 
recursos naturais, a sobrevivência da espécie humana poderá entrar 
em colapso, conforme explicitam as projeções de estudos feitos por 
especialistas em relatórios técnicos e que foram amplamente divulga-
dos pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Sustentabilidade nas empresas 

Diante disso, o principal desafio para as empresas é incluir a dis-
cussão de longo prazo, nas estratégias de curto prazo, em seus pla-
nejamentos e estratégias que objetivam não só a permanência, mas a 
conquista de mais mercado, de acordo com os quesitos de competi-
tividade, sem perder de vista a sua sobrevivência. Para isso, é preciso 
implantar ações e iniciativas focadas na nova exigência, promovendo-
-se a efetiva transição para um modelo de negócios, em que haja re-
dução do uso de recursos naturais, de energia, das emissões de gás 
carbônico, da redução e destinação adequada dos resíduos gerados 
por todas as atividades produtivas. 



240

C
a

p
ítu

lo
 3

Vale dizer que os conceitos que alicerçam a gestão dos negócios 
sustentáveis vão além dos que abarcam a gestão empresarial tradi-
cional, sendo essencial a sensibilização e convicção dos líderes, no 
sentido de cultivar e disseminar essa nova visão de empreendedoris-
mo, baseada na inovação e com foco em sustentabilidade.

Consultor e autor de estudos sobre sustentabilidade, Roberto 
Smeraldi (2009, p. 28) afirma que “negócios sustentáveis são desa-
fios para quem entendeu que é chegado o momento de competir 
para valer, sem esconder parte da conta embaixo do tapete”. No livro 
O Novo Manual de Negócios Sustentáveis, o autor aponta um ca-
minho a ser percorrido pelas empresas que desejam adesão a esse 
processo, indica que elas obrigatoriamente passarão pelo estágio 
da Ecoeficiência e depois evoluirão para o estágio da Ecoeficácia. 
Segundo Smeraldi (2009, p. 35), “Ecoeficiência é a maximização do 
valor econômico, acrescentado pela unidade de impacto ambien-
tal resultante, com foco especial na estimativa de custos evitados”. 
Como ilustração, temos a ecoeficiência em processos de uso eficien-
te de matérias primas provocando reduções e reaproveitamentos, a 
implantação de programas de eficiência energética, eliminação de 
desperdícios em processos produtivos, uso racional dos sistemas de 
logística e estudos de ecodesign em embalagens.

Para Smeraldi (2009, p. 36), ecoeficácia consiste no: 

[...] Desenho do negócio, em termos de cadeia pelo qual 
os investimentos voltados à inovação ambiental devem ser alo-
cados, permitindo que os benefícios sejam máximos. Tem seu 
foco deslocado da gestão para a missão da empresa. Esse 
estágio se concretiza por meio de conceitos e atitudes que en-
volvem inovação, ruptura, liderança e visão. 

De acordo com o autor, este segundo estágio deve ser alcançado 
o mais rápido possível.
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Na publicação Guia de Sustentabilidade para as Empresas do 
Instituto Brasileiro de Governança Coorporativa (IBGC), essa reflexão 
sobre o mapeamento dos estágios que as empresas percorrem para 
inserir sustentabilidade como estratégia em seus negócios observa 
que tal postura empresarial varia em função dos estímulos externos 
(legislação e regulamentação vigente) e internos (integração à estra-
tégia ou aos princípios e propósitos da empresa). Na referida publica-
ção, os estágios estão descritos da seguinte forma:

1)  Pré-cumprimento legal: neste estágio a empresa entende 
que os lucros são sua única obrigação, ignora o tema susten-
tabilidade e se coloca contra qualquer regulamentação nesse 
sentido, pois representaria gastos adicionais.

2)  Cumprimento legal: a empresa gerencia seus passivos, obe-
decendo à legislação trabalhista, ambiental, de saúde e seguran-
ça. Ações sociais e ambientais são consideradas como custo.

3)  Além do cumprimento legal: a empresa apresenta postura 
proativa, percebendo que pode economizar custos por inter-
médio de iniciativas de ecoeficiência e reconhece que inves-
timentos nessa área podem gerar valor de marca e melhorar 
positivamente seus resultados econômicos.

4)  Estratégia Integrada: a empresa redefine-se em termos de 
marca e integra a sustentabilidade como estratégia-chave de 
negócios. No lugar de custos e riscos, percebe investimentos 
e oportunidades, desenvolve produtos e serviços com atenção 
em seus ciclos de vida com mecanismos limpos.

5)  Propósito & Paixão: a empresa adota as práticas de susten-
tabilidade por entender que não faz sentido contribuir para um 
mundo insustentável. As iniciativas emanam da alta administra-
ção e de líderes comprometidos. (IBGC, ano 2007, p. 23).
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Os estágios descritos acima correspondem a um extenso cami-
nho já percorrido por algumas empresas que se destacam e ganham 
enorme relevância na atual conjuntura, repleta de oportunidades, mas 
também de novos desafios.

É recorrente entre estudiosos desse tema, que a dimensão huma-
na é considerada fundamental para a empresa iniciar e percorrer os 
estágios em busca de adequação, cumprimento de ambiente regula-
tório e, principalmente, visando a conquistar e inserir cultura inovado-
ra e sustentável em seu negócio.

Nesse sentido, líderes que vivenciaram desafios em empresas, 
que tentaram implantar sustentabilidade apontam seus aprendizados 
em entrevistas analisadas e sistematizadas na série de publicações 
do IBGC – A prática da Sustentabilidade, evidenciando que resistên-
cias individuais e culturais, dentro e fora das empresas, podem ser 
entraves para conseguir sucesso nessa caminhada. 

As empresas que passaram por essa experiência, também re-
velam que é fundamental adotar amplo processo de diálogo e de 
comunicação, para seus públicos interno e externo, acrescido da 
explicitação de conquistas demonstradas por meio de indicadores 
e mensuração. 

Para inserir práticas sustentáveis, as empresas entrevistadas expli-
cam que houve um investimento no que se refere ao incentivo e estí-
mulo à criatividade e à cultura inovadora. No entanto, apontam que o 
compromisso dos líderes com valores e a convicção de suas escolhas, 
a coerência ao falar e praticar são posturas empresariais essenciais 
para o êxito das empresas que almejam atuar sustentavelmente. 
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Práticas sustentáveis nas micro e 
pequenas empresas – Sistema Sebrae

Falar em sustentabilidade no Brasil passa necessariamente pelo 
protagonismo das micro e pequenas empresas (MPE) na economia, 
devido a sua expressiva intensidade e diversidade, como também 
pela proximidade com o consumidor, o que as torna mais flexíveis 
para a tomada de decisões diante da sinalização do aumento do con-
sumo responsável.

Dentro do contexto atual, a sustentabilidade deve ser integrada à 
gestão dos negócios como fator determinante a sua sobrevivência no 
mercado. Esta postura empresarial pode assegurar a competitividade 
para o seu permanente sucesso e, ainda, na percepção e adesão às 
novas oportunidades de negócios que surgem em todo o processo 
de transformação e inovação da economia do século XXI.

É fato que os desafios em repensar a forma de fazer negócios 
para participar da transição para uma economia movida pelos princí-
pios da sustentabilidade são os mesmos enfrentados pelas grandes 
empresas, ou seja, envolve adaptação da produção e prestação de 
serviços que harmonizem eficiência econômica, justiça social e equi-
líbrio ambiental. É importante salientar que esse processo é feito em 
etapas e de forma continuada. 

A adoção de práticas sustentáveis pelas MPEs representa o início 
dessa caminhada, que pode propiciar ganhos imediatos pela supres-
são de custos, cumprimento do ambiente regulatório e possibilidade 
de ampliar mercado. 

Sobre os pequenos negócios e sustentabilidade, o economista 
Ricardo Abramovay (2012), em recente entrevista publicada no site 
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do Centro Sebrae de Sustentabilidade3, aponta como grande obstá-

culo a precariedade na geração de conhecimento voltado para o uso 

sustentável da biodiversidade e a formulação de sistemas de inova-

ção focados na sustentabilidade. 

Enquanto agência de desenvolvimento dos pequenos negó-

cios brasileiros, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas  

(Sebrae) tem a missão de “promover a competitividade e o desen-

volvimento sustentável das micro e pequenas empresas e fomentar 

o empreendedorismo”. Para seu cumprimento, é fundamental que o 

Sistema Sebrae intensifique a atuação em torno do atendimento às 

MPE, transversalizando o tema sustentabilidade como eixo estrutu-

rante de seus programas e projetos em todo o País.

Para facilitar a atuação do Sistema Sebrae nesse tema, em 2011 

foi implantado o Centro Sebrae de Sustentabilidade; também foi 

aprovado o Termo de Referência para atuação do Sistema.

O Centro Sebrae de Sustentabilidade tem a finalidade de atuar 

como instância de referência nacional em sustentabilidade para o Sis-

tema Sebrae e visa a apoiar a transversalização desse tema como es-

tratégia de ganho de competitividade para as MPEs em todo o País. 

O imenso e importante segmento integrado pelas MPEs tem muito a 

conquistar e ganhar com o tema sustentabilidade, e podem se dife-

renciar por meio da adoção de práticas sustentáveis compatíveis com 

a sua capacidade financeira e operacional.

Vale destacar, a seguir, as partes dos Capítulos 5 e 6 do Termo 

de Referência para Atuação do Sistema Sebrae em Sustentabilidade, 

onde estão descritos os eixos estratégicos de atuação da instituição 

3 www.sustentabilidade.sebrae.com.br
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e a forma de implementação nas MPE, destacando o compromisso 
de todas as unidades em inserir o tema na estratégia de atendimento.

Eixos estratégicos de atuação

O caminho para a sustentabilidade é amplo e multifacetado. A 

capacidade operacional das MPE é pequena em face às diversas 

práticas sustentáveis existentes. Portanto, a importância de se definir 

uma estratégia de atuação, que alcance os segmentos empresariais 

atendidos pelo Sebrae, e que possa ser transversalizada em todo o 

atendimento do Sistema.

O Termo de Referência marca o primeiro passo do Sistema Sebrae 

no seu processo de aprendizado organizado sobre sustentabilidade, 

portanto, expressará, na definição de suas prioridades, a consciência 

desse início. Uma vez vencida a primeira etapa por todo o Sistema, 

o Sebrae estará pronto para assumir novos desafios. Nesta primeira 

edição de um Termo de Referência de Atuação do Sistema Sebrae 

em Sustentabilidade, foram eleitos dois eixos prioritários de atuação:

1) Gestão de Resíduos Sólidos; 

2) Eficiência Energética.

O Sistema Sebrae buscará promover a sustentabilidade como fa-

tor de competitividade para as MPEs mantendo o foco do seu aten-

dimento nesses dois eixos prioritários, com a devida adequação aos 

diferentes segmentos – Empreendedor Individual; Microempresa e 

Empresa de Pequeno Porte; Produtor Rural e Potencial Empresário – 

e seguindo os parâmetros das políticas nacionais.
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A Política Nacional de Resíduos Sólidos foi aprovada em 2 de 
agosto de 2010, e integra a Política Nacional do Meio Ambiente es-
tabelecida pela Lei n.º 6.938/1981. Entre as suas inovações, desta-
ca-se o conceito de responsabilidade compartilhada em relação à 
destinação dos resíduos. Isso significa que cada integrante da cadeia 
produtiva – fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e 
até os consumidores – é responsável, com os titulares dos serviços 
de limpeza e de manejo dos resíduos sólidos, pelo ciclo de vida com-
pleto dos produtos, que vai da obtenção de matérias primas e insu-
mos, passando pelo processo produtivo, pelo consumo, até que eles 
sejam descartados.

O Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel) 
tem possibilitado ao Sistema Sebrae, por meio de parcerias, o desen-
volvimento de produtos que promovem a eficiência energética nas 
MPEs atendidas pelo Sebrae. Em 2001, a Lei n.º 10.225, conhecida 
como Lei da Eficiência Energética, ampliou o arcabouço legal para 
abranger toda e qualquer forma de energia e enfatizar a “eficiência”. 
Essa lei está sendo revista no contexto da elaboração do Plano Na-
cional de Eficiência Energética, previsto no Plano Nacional de Energia 
2030. As propostas em discussão sinalizam oportunidades de redu-
ção de custos na gestão de energia e de novos negócios com fontes 
de energia alternativa.

Em julho de 2011, a Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) lançou a tradução da ISO 50001. Esta norma que trata de 
“Sistema de Gestão de Energia” oferece práticas e ferramentas para 
a eficiência energética tornar-se parte do plano de sustentabilidade 
de qualquer organização.

Assim, na área Gestão de Resíduos Sólidos, o Sebrae promove: 

•	 Reutilização e redução de resíduos (economia de matéria-pri-
ma e redução do custo de manejo de resíduos);
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•	 Reciclagem de resíduos; 

•	 Inserção na cadeia de limpeza e de manejo de resíduos, com 

foco, em especial, nos catadores;

•	 Inovação em produtos, serviços e processos com melhores 

resultados para a sustentabilidade da empresa.

Na área de Eficiência Energética, o Sebrae promoverá:

•	 Redução de perdas de energia no processo produtivo e de 

acesso ao mercado;

•	 Redução da participação do insumo energia no custo do pro-

duto e do negócio;

•	 Inovação em produtos, serviços e processos com melhores 

resultados para a sustentabilidade da empresa.

Implementação

A diversidade econômica, ambiental e social do País e a dinamici-

dade do processo de adequação à sustentabilidade fazem de qualquer 

tentativa de resposta, por definição, incompleta. Além disso, uma res-

posta única poderia produzir certa rigidez nas ações, comprometendo 

a criatividade da massa crítica qualificada que o Sistema Sebrae pos-

sui. Para dar conta desse duplo desafio, é fundamental que:

1)  O diagnóstico que inicia qualquer atendimento contemple uma 

avaliação sobre as práticas sustentáveis na gestão do negócio;
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2)  Em todos os atendimentos, seja considerada a pertinência de 

ações relacionadas aos dois eixos prioritários apresentados no 
Termo de Referência da instituição para atuação sustentável.

Cada unidade do Sistema Sebrae realizará o processo de imple-
mentação dessa estratégia de atendimento com o apoio do Centro 
Sebrae de Sustentabilidade, que manterá um arquivo digital atualizado 
de experiências, iniciativas e ferramentas, testadas em ambientes di-
versos, para instigar a criatividade e produção de respostas em cada 
situação espacial, de público e natureza das micro e pequenas Empre-
sas. (CENTRO SEBRAE DE SUSTENTABILIDADE, 2011, p. 4-6)

Conclusão

Não há dúvidas quanto à necessidade urgente da transformação 
das relações de produção e consumo, diante dos cenários divulga-
dos em diversos estudos e publicações por instituições de alta credi-
bilidade e de cientistas e pesquisadores respeitáveis.

As micro e pequenas empresas são determinantes na agenda do 
desenvolvimento sustentável do País. Elas serão capazes de impac-
tar, consideravelmente, com resultados exponenciais, ao implemen-
tar práticas sustentáveis em seus processos. Assim, diante da sua 
missão e conhecedor da capacidade de operacionalização nesse 
segmento empresarial, o Sistema Sebrae tem como ação fundamen-
tal, a empreender esforços no sentido de estimular e apoiar sua ade-
quação para uma produção mais responsável por meio de programas 
nacionais e projetos já em operação.

A abordagem da sustentabilidade pelo Sistema Sebrae pressu-
põe que cada colaborador procure conhecer conceitos fundamen-
tais, práticas e ferramentas empregadas com sucesso nas empresas 
que inserem sustentabilidade como valor a seus negócios. Requer 
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ainda, um esforço de análise para integrar esse eixo estruturante às 
ações que está desenvolvendo e estabelecer articulações com redes 
de parceiros, facilitando a integração com instituições necessárias à 
atuação do Sebrae nessa agenda. Os desafios são grandes, mas 
somos um Sistema com 40 anos de atuação, com dirigentes e cola-
boradores sempre motivados a cumprir sua missão. 

Bibliografia

BRUNDTLAND, G. H. Our common future (“The brundtland re-
port”). United Nations, World Commission on Environment and Deve-
lopment, abr. 1987, p. 10;

CENTRO SEBRAE DE SUSTENTABILIDADE. Termo de refe-
rência para atuação do Sistema Sebrae em Sustentabilidade. 
Cuiabá: Sebrae, 2011; 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANçA CORPORATIVA. 
Guia de sustentabilidade para as empresas. São Paulo: IBGC, 
2007;

______. A prática da sustentabilidade: desafios vividos por 
agentes da Governança Corporativa. São Paulo: IBGC, 2009;

SMERALDI, ROBERTO. O novo manual de negócios susten-
táveis. São Paulo: Publifolha, 2009.





C
a

p
ítu

lo
 3

251

A inserção da sustentabilidade  
no atendimento coletivo do  

Sistema Sebrae

Alexandre de Oliveira Ambrosini1

Introdução

Em 1983, foi realizada a Assembleia Geral das Nações Unidas, 
que instituiu a Comissão Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento. Essa comissão, conforme Muller (2007, p.195), teve a incum-
bência de sugerir “estratégias de implementação, em todo o planeta, 
de um desenvolvimento que fosse não apenas mais justo do ponto de 
vista da repartição dos ganhos do crescimento na geração presente, 
mas também que evitasse degradar de forma insuportável o meio 
ambiente, deixando, assim, espaço para as gerações futuras. Em ou-
tras palavras, coube à Comissão conceber formas de compatibilizar 
o crescimento com a preservação ambiental”.

No entanto, foi em 1987 que a Comissão Mundial do Meio Am-
biente e Desenvolvimento, durante a presidência da ex-primeira-
-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, que foi cunhada a 
definição mais aceita e citada de desenvolvimento sustentável, no 
conhecido Relatório Brundtland. Segundo essa definição, como des-
creve Furlanetto, Santos e Neto Albuquerque (2008, p.5), o “desen-

1 Graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Espírito Santo, pós-gradução Lato 
sensu - Comércio Exterior pelo Departamento de Economia da Universidade Federal do Espírito Santo e 
pós-graduação Stricto sensu – Mestrado em Gestão Econômica do Meio Ambiente pelo Departamento 
de Economia da Universidade de Brasília. Analista da Unidade de Atendimento Coletivo Indústria do 
Sebrae Nacional.
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volvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades presen-
tes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir 
suas próprias necessidades”. Assim, o desenvolvimento deve consi-
derar a equidade intra e intergerações, considerando a necessidade 
de superar os problemas de pobreza existentes e garantir qualidade 
de vida para as gerações futuras.

Após o Relatório Brundtland, vários autores elaboraram outras 
definições para desenvolvimento sustentável. Em vista disso, o Ban-
co Mundial cunhou a ideia de desenvolvimento ambientalmente sus-
tentável, com base em uma moldura triangular que mostra três dife-
rentes conceitos de sustentabilidade: econômica, ambiental e social 
(Serageldin, 1996 apud Magalhães, 2002, p. 9).

Desde a redação do Relatório Brundtland até os dias de hoje, o 
termo sustentabilidade vem se firmando como um fator de competitivi-
dade das empresas no ambiente global de negócios. Fonseca (2011, 
p. 9) coloca que “combinar desenvolvimento socioeconômico com a 
utilização de recursos naturais sem comprometer o meio ambiente, 
portanto, constitui um desafio relevante e de alta complexidade. Mas 
não é impossível; pelo contrário, é viável e requer soluções inovadoras. 
As oportunidades de novos negócios em virtude dessa realidade são 
as mais diversas e estão ao alcance das micro e pequenas empresas”.

Esse desafio de combinar desenvolvimento socioeconômico com 
a utilização de recursos naturais sem comprometer o meio ambiente, 
ou seja, o desafio da sustentabilidade é contemplado nos projetos 
finalísticos de atendimento coletivo do Sistema Sebrae?

A pergunta se faz importante dado que o Sistema Sebrae assu-
miu, em 2003, a decisão pioneira de implantar, em escala nacional, a 
gestão estratégica orientada para resultados (Geor), que molda a ela-
boração e gestão dos projetos finalísticos de atendimento coletivo. A 
iniciativa teve como objetivo aperfeiçoar as práticas gerenciais da or-
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ganização, para ampliar a sua capacidade de promover a competitivi-
dade e a sustentabilidade das micro e pequenas empresas, conforme 
Sebrae (2009, p. 4), e que hoje contempla mais 1,3 mil projetos, nos 
setores de indústria, comércio, serviços e agricultura.

Para tanto, é analisado individualmente, sob ponto de vista teó-
rico, cada um dos elementos da moldura triangular da sustentabili-
dade, ou seja, o econômico, o ambiental e o social. Posteriormente, 
busca-se entender se esses elementos estão contemplados nos pro-
jetos finalísticos de atendimento coletivo. Concluindo por sugestões 
quanto à temática de sustentabilidade no âmbito desses projetos. 

Sustentabilidade econômica

Magalhães (2002, p.23) coloca que a sustentabilidade econômi-
ca refere-se a “manutenção do crescimento, renda e produção e ao 
uso eficiente de recursos e investimentos ao longo do tempo. Dessa 
forma, busca-se permitir que as futuras gerações tenham as mesmas 
oportunidades que a presente, senão mais”. Ou seja: 

(...) Se a geração atual deixar para a próxima um estoque 
de capital que não seja menor do que o estoque existente no 
presente, então a próxima geração poderá usar esse estoque 
para gerar, no mínimo, o mesmo nível de bem-estar que a atual 
possui (PEARCE et al. , 1994 apud MAGALHÃES, 2002, p. 23)

Esse estoque de capital, que é essencial para a manutenção da 
sustentabilidade econômica, pode ser classificado, conforme Ekins 
(2002), em quatro tipos, o capital manufaturado (km), o capital huma-
no (kh), o capital social (ks) e o capital natural (kn). Logo:

K = km + kh + ks +kn
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Os elementos de cada capital são:

•	 Capital manufaturado ou produzido – são aqueles bens mate-
riais (máquinas, equipamentos, construções, infraestrutura) que 
contribuem para o processo produtivo, mas não tornam parte 
do produto final e usualmente são consumidos em um período 
de tempo maior do que um ano; 

•	 Capital humano – compreende as habilidades individuais das 
pessoas para o trabalho produtivo e, portanto, inclui a saúde 
física e mental, força, vigor, conhecimento, habilidades, moti-
vação e atitudes construtivas e cooperativas2; 

•	 Capital social – compreende as estruturas e instituições que 
permitem aos indivíduos manter e desenvolver seu capital hu-
mano e ser produtivos. Incluem as firmas, sindicatos, famílias, 
comunidades, organizações voluntárias, sistema político e le-
gal, instituições de ensino e pesquisa, serviços de saúde, insti-
tuições financeiras, sistema de direitos privados, entre outros3;

•	 Capital natural – é definido como sendo os estoques e os flu-
xos de matérias e energias e os estados físicos criados por 
eles, como as condições climáticas ou características dos 
ecossistemas4. 

2 Xiao, 1999 apud Magalhães, 2002, p. 25 – A teoria do capital humano sugere que o aumento do nível edu-
cacional ou do treinamento aumenta a produtividade dos trabalhadores por aumentar seus conhecimentos 
e habilidades, aumentando, também, seus salários.

3 Banco Mundial, 2002 apud Magalhães, 2002, p. 27 – Capital social são instituições, relacionamentos e 
normas que moldam a qualidade e quantidade de interações sociais de uma sociedade. Evidências cres-
centes mostram que a coesão social é crítica para as sociedades prosperarem economicamente e para o 
desenvolvimento sustentável. Capital social não é apenas a soma de instituições que fazem parte de uma 
sociedade – é a cola que as mantêm unidas.

4 Ekins (2002, p. 105) – Os estoques do capital natural incluem os gases da atmosfera, dentre eles a camada 
de ozônio, os recursos renováveis e não renováveis, a capacidade de absorção, neutralização e degrada-
ção do ar, solo e água. Já nos fluxos de capital natural estão os ciclos do carbono, nitrogênio e água e os 
fluxos de nutrientes dos ecossistemas. A partir dos estoques e fluxos são derivadas funções ambientais, 
como a atmosfera que gera estabilidade climática, a camada de ozônio que filtra os raios ultravioletas, a 
biodiversidade que gera estabilidade nos ecossistemas e sua resiliência, a provisão de recursos, a absor-
ção da poluição, a amenidade ambiental e a segurança ambiental.
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O conceito de sustentabilidade econômica prevê a permanência 
do estoque total de capital de uma geração para outra. Logo, pode 
haver troca do quantitativo entre esses capitais, mas a sustentabilida-
de econômica se manterá se o quantitativo do estoque total também 
for mantido.  

Magalhães (2002, p. 38) coloca que a “taxa de troca entre os 
diferentes tipos de capitais é um processo dinâmico que depende 
das especificidades das formas de cada capital. É controvertida, no 
entanto, a discussão sobre substituição entre capitais; diferentes es-
colas econômicas apresentam pontos de vista conflitantes quanto a 
essa questão. Mas, os diferentes pontos de vista podem ser classifi-
cados de acordo com os princípios de sustentabilidade fraca e forte”.

Muller (2007, p. 136) define o “conceito de sustentabilidade fraca, 
segundo o qual o capital e o produto de uma economia tem como 
crescer de forma quase ilimitada, basicamente porque o capital na-
tural pode, sem maiores problemas, ser substituído por outras cate-
gorias de capital”. Ou seja, é possível existir substitutos para o capital 
natural, se o investimento apropriado nesses substitutos for feito para 
compensar a perda do capital natural. Dessa forma, o declínio da 
quantidade de capital natural pode ser compensado pela produção 
de capital manufaturado.

Já a corrente que não aceita, sem restrições, essa possibilidade 
de substituição, se apoia no conceito de sustentabilidade forte. As 
restrições para a substituição entre os capitais estão ancoradas na 
compreensão que o capital natural não é categoria homogênea, ou 
seja, há capital natural que apresenta substituto5 e o capital natural 

5 Como exemplo de substituição entre capital natural e capital manufaturado, temos o fato de que durante a 
década de noventa, nos EUA, surgiram algumas tecnologias que visavam à utilização de plásticos recicla-
dos em perfis substitutos à madeira natural, para a fabricação de deques e cercas. Disponível em <www.
jorplast.com.br/jpfev07/pag06.html> Acesso em: 18.03.2012.
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crítico, sem substituto6. Magalhães (2002, p. 42) coloca que a degra-
dação do capital natural crítico reduz permanentemente a resiliência 
do ecossistema e da capacidade do meio ambiente em prover os 
serviços necessários à sobrevivência humana.

Sustentabilidade ambiental

Para Ekins (2002), a sustentabilidade ambiental do estilo de vida 
humano depende da habilidade do meio ambiente em sustentar esse 
estilo de vida. Assim como essa, sustentabilidade ambiental das ativi-
dades econômicas7 refere-se à habilidade contínua do meio ambiente 
em prover os insumos necessários para que a economia seja capaz 
de manter o bem-estar. No entanto, essas sustentabilidades depen-
dem da manutenção das seguintes funções ambientais:

•	 Provisão de recursos para as atividades humanas;

•	 Absorção dos resíduos advindos das atividades humanas;

•	 Provisão de serviços ambientais independentemente das ati-
vidades humanas.

O autor leva em consideração o conceito de sustentabilidade forte 
para compreender a sustentabilidade ambiental. Esse conceito permite 
que haja um trade-off entre o capital natural e o capital manufaturado, 
capital humano ou mudanças tecnológicas, somente se esses forem 

6 Como exemplo de capital natural crítico, temos a camada de ozônio, que tem a função de absorver os 
raios nocivos vindos do sol. Caso esses raios chegassem livremente do sol até a superfície terrestre, 
haveria danos no DNA de plantas e animais. Além disso, a temperatura atmosférica seria bem superior à 
que temos hoje. Disponível em <eco.ib.usp.br/lepac/conservacao/ensino/des_ozonio.htm>. Acesso em: 
18.03.2012.

7 Fonseca (2011) – Sondagem que visou a avaliar o nível de percepção dos empresários das micro e pe-
quenas empresas brasileiras acerta dos temas sustentabilidade e meio-ambiente demonstra que 58% dos 
empresários afirmaram que não têm nenhum conhecimento sobre o tema, mas na prática, entre 61% e 80% 
já realizaram algum tipo de ação sustentável, como controle do consumo de energia, água e papel, coleta 
seletiva e tratamento de resíduos tóxicos.
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substitutos plenos desse capital. O capital manufaturado é um substituto 
do capital natural somente se seu desempenho for similar à função 
ambiental, elencada acima, do capital natural. Logicamente, o capital 
manufaturado pode substituir o capital natural de forma mais direta 
quando esse tem uma função única, como fonte de energia, do que 
quando apresenta multifunções, como no caso de florestas tropicais.

Sustentabilidade social

A sustentabilidade social refere-se à habilidade da sociedade em 
manter, por um lado, os meios necessários para criar riquezas que 
proporcionem sua reprodução, por outro lado, um senso comparti-
lhado de propósito social para promover a integração e coesão so-
cial, conforme Ekins (2000).

As sociedades modernas são frequentemente conhecidas como so-
ciedades de consumo, já que nessas sociedades esse é o maior contri-
buinte para o bem-estar humano. O não acesso ao consumo, em outras 
palavras, a pobreza, gera impactos no tecido social como um todo, pois 
resulta em um senso de insegurança que induz a redução do bem-estar 
até daqueles considerados não pobres, ou seja, daqueles que têm aces-
so ao consumo. Mas, também é um problema econômico, porque de-
nota escassez crônica em nível individual e reduz a produtividade.

O senso de identidade e propósito social de muitas pessoas, bem 
como sua renda, deriva em grande parte de seus empregos. Logo, o 
desemprego não somente leva à pobreza, ou seja, ao não consumo, 
mas induz a perda da saúde física e mental, além da desestruturação 
familiar. O desemprego não é apenas uma problemática econômi-
ca devido à redução da produção agregada, é também socialmente 
destrutivo, pois leva à desintegração e não coesão social. 

Ainda de acordo com Ekins (2000), é o senso de identidade das 
pessoas e sua participação e envolvimento na vida da comunidade 



258

C
a

p
ítu

lo
 3

local que gera a integração e coesão social. Em consonância com esse 
autor, Jorgensen (2002) coloca que, para alcançar a sustentabilidade 
social, deve haver o desenvolvimento das comunidades locais, a par-
ticipação e o engajamento civil, ou seja, o seu empoderamento, que 
supõe, segundo Foladori (2002, p.110), “que os participantes dos pro-
jetos de desenvolvimento – de qualquer natureza – discutam até as 
próprias diretrizes estratégicas”.

Robinson (2004) destaca que um aspecto particular da sustenta-
bilidade é a necessidade de desenvolver métodos de deliberação e 
decisão, de forma a estimular participação e envolvimento dos ato-
res na vida da comunidade local e nos projetos de desenvolvimento. 
Esses métodos podem empregar conhecimentos especializados de 
fora da comunidade, de forma a possibilitar a ampliação das perspec-
tivas das decisões, mas sem paralisá-las.

Inserção da sustentabilidade nos projetos 
finalísticos de atendimento coletivo 

O Sebrae trabalha desde 1972 para dinamizar a “competitividade 
e sustentabilidade dos micro e pequenos negócios do País. Possui 
como ferramenta básica a informação, fundamental para o cresci-
mento das empresas. Todas a ações, projetos, produtos e serviços 
da instituição têm em consideração que apenas a cultura do aprendi-
zado e do uso do conhecimento pode garantir uma gestão competi-
tiva, eficiente e moderna8”. 

Para disponibilizar informações às micro e pequenas empresas, o 
Sebrae realiza atendimento de forma individual9 e coletiva. Essa última 

8 Disponível em <www.sebrae.com.br/customizado/sebrae/institucional/como-trabalhamos/como-traba-
lhamos> Acesso em: 19.03.2012.

9 O atendimento individual é feito de forma presencial e à distância e de modo individual, em grupo ou em 
rede. O trabalho leva em conta diferentes segmentos de público, como empresários potenciais, candida-
tos a empresários, empresas de zero a dois anos e empresas de mais de dois anos. Prioritariamente, os 
produtos e serviços disponíveis para o atendimento individual estão agrupados em quatro linhas de ação: 
informação, sensibilização, capacitação (educação) e consultoria. Disponível em <www.sebrae.com.br> 
Acesso em: 19.03.2012.
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forma de atendimento é composta por um “conjunto de soluções que 
organizam as micro e pequenas empresas em consórcios, coopera-
tivas, associações, núcleos setoriais e arranjos produtivos locais”10. 
Acredita-se que esse tipo de atendimento, fruto de uma evolução 
desde a constituição do Sebrae, concentre e potencialize o fluxo do 
conhecimento, atingindo um maior quantitativo de empreendedores, 
gerando resultado em cadeia. 

Com o objetivo de alcançar uma melhor coordenação, sistema-
tização e atualização das informações em tempo real de seu con-
junto de projetos voltados para o atendimento às micro e pequenas 
empresas, em 2003, o Sebrae iniciou a implantação da metodologia 
de gestão estratégica orientada para resultados. Busca-se, também, 
com essa metodologia, a transparência da aplicação dos recursos, a 
produção de indicadores consistentes quanto ao desempenho dos 
projetos e quanto aos impactos que produzem nas comunidades e 
regiões onde estão inseridos. 

Em relação aos projetos de atendimento coletivo, essa metodo-
logia os caracteriza pela existência de um público-alvo organizado, 
com interesses comuns e forte sinergia. Sebrae (2009, p.22) define 
sinergia como sendo a “existência real ou potencial de cooperação 
entre os integrantes do público-alvo, em qualquer fase do processo 
produtivo ou do desenvolvimento do negócio, que proporcionem ga-
nhos de escala e levem à ampliação da competitividade e sustentabi-
lidade das empresas individualmente”.

Deve ser destacado que os projetos coletivos de atendimento 
coletivo têm em seu processo de estruturação e gestão a participação 
ativa de representantes do público-alvo e das organizações parceiras, 
a partir da identificação das suas demandas e necessidades e dos 
resultados de seu interesse. São realizadas reuniões de estruturação 

10 Disponível em <www.sebrae.com.br/customizado/sebrae/institucional/como-trabalhamos/atendimento-
-coletivo>. Acesso em: 19.03.2012
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e contratualização11, que buscam essa participação ativa, tendo 
os representantes do público-alvo e das organizações parceiras 
autonomia e liderança para assumir compromissos e negociar as 
soluções necessárias ao desenvolvimento do projeto.

Tal forma de estruturação, que prevê o potencial de cooperação 
entre os integrantes do público-alvo e sua participação ativa e das or-
ganizações parceiras nos projetos, fortalece o capital social, que é um 
elemento da sustentabilidade econômica, além da própria sustenta-
bilidade social. O capital social é fortalecido com o envolvimento das 
organizações parceiras nas reuniões de estruturação e contratualiza-
ção, como sindicatos, organizações de ensino e pesquisa, organiza-
ções financeiras, além das firmas. Essas instituições são justamente 
aquelas elencadas na definição de capital social. 

Já a sustentabilidade social é fortalecida pelos projetos elabora-
dos sob a metodologia de gestão estratégica orientada para resulta-
dos, uma vez que neles há participação ativa do público-alvo, o que 
proporciona o crescimento de seu senso de identidade e participação 
e envolvimento na vida da comunidade local. Isso gera a integração e 
coesão social, que é elemento constituinte da sustentabilidade social. 

Ainda como elemento de fortalecimento da integração e coesão 
social, ou seja, da sustentabilidade social, está a forma de tomada 
de decisões, que não são frutos de votação e sim de alinhamento e 
consenso. A abordagem sugerida pela metodologia de gestão estra-
tégica orientada para resultados é a da negociação conceitual que, 
em contraposição à posicional, tem como referência os conceitos e 
não posições pré-definidas das partes.

11 Sebrae (2009, p.15) – A etapa de estruturação e contratualização tem por escopo o planejamento e a 
organização do projeto como uma iniciativa singular, em conjunto com representantes do público-alvo, 
instituições parceiras e com as áreas interas do Sebrae que devam aportar conhecimento e recursos fi-
nanceiros, humanos ou materiais ou tenham influência decisiva na implementação do projeto. A pactuação 
de compromissos entre esses atores, com a realização das ações e o alcance dos resultados, constitui a 
essência desta etapa.
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Todo projeto finalístico de atendimento coletivo deve ser orientado 
por um comitê gestor, constituído por representantes do público-alvo, 
do Sebrae, das instituições responsáveis pela viabilização financeira e 
de outras entidades que possam oferecer contribuição relevante para 
a gestão do projeto. Esse comitê visa a promover a atuação integrada 
das instituições parceiras e do público-alvo, fortalecer a governança 
do projeto e caracterizá-lo como uma iniciativa conjunta e não como 
uma ação somente do Sebrae. Logo, essa dinâmica do comitê gestor 
fortalece os relacionamentos e normas que moldam a qualidade das 
interações sociais de seus participantes, fortalecendo o capital social, 
pois ele não é apenas a soma de instituições, mas é a cola que as 
mantêm unidas.

No processo de estruturação dos projetos, devem ser definidos 
seus resultados, sendo eles, coletivos ou intermediários. Os resultados 
finalísticos são os efeitos que devem ser produzidos no público-alvo 
ou nele com a execução do projeto dentro do seu horizonte do tempo. 
Já os resultados intermediários representam transformações que con-
tribuem para o alcance dos resultados finalísticos. Mas, para atingir os 
resultados almejados, devem-se ter ações definidas de tal modo que 
permita haver uma correlação direta entre elas e os resultados.

Nas carteiras de projetos de construção civil, oleiro cerâmico e pe-
dras e rochas ornamentais12  podemos observar resultados finalísticos 
e intermediários, bem como ações que vão ao encontro da sustentabi-
lidade social, econômica e ambiental. 

No tocante à sustentabilidade social, observa-se a contratualiza-
ção de resultados que visam à geração de empregos nas empresas 
atendidas pelos projetos coletivos. Isso estimula o consumo, que é 

12 O Sistema Sebrae  apoia  31 projetos do segmento de construção civil, 14 do segmento oleiro cerâmico 
e 5 do segmento de perdas e rochas ornamentais. Disponível em www.sge.sebrae.com.br. Acesso em: 
15.03.2012.
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considerado o maior contribuinte para a geração de bem-estar huma-
no. Ou seja, esses resultados estimulam os meios necessários para 
se criar riquezas que proporcionem a reprodução da sociedade, sen-
do essa reprodução um dos elementos básicos para se alcançar a 
referida sustentabilidade social. 

Em relação à sustentabilidade econômica, mais especificamente 
quanto ao capital humano, encontram-se indicadores que visam à redu-
ção do número de acidentes de trabalho e ações voltadas para qualifi-
cação de mão de obra, tanto capacitações técnicas, como aplicação de 
argamassa, pintura e saúde e segurança no trabalho, como alfabetiza-
ção de jovens e adultos, desenvolvida por instituições parceiras. Dessa 
forma, espera-se que sejam ampliadas as habilidades individuais dos 
trabalhadores, além de contribuir para sua saúde física e mental.

O capital social também é estimulado por meio de indicadores 
que buscam o aumento de micro e pequenas empresas associadas 
à entidade de classe. Além disso, há ações como cursos e consulto-
rias na temática de associativismo e cooperativismo e capacitações 
para que essas empresas possam praticar a responsabilidade social. 
Esses tipos de indicadores e ações estimulam a coesão entre as ins-
tituições e as empresas, fortalecendo a “cola” que as mantém unidas.

Já em relação ao capital manufaturado, observa-se que os pro-
jetos definem vários indicadores finalísticos voltados ao aumento da 
produtividade, ou seja, objetiva-se elevar a produção mantendo o 
mesmo quantitativo de máquinas e equipamentos. Por vezes, a estra-
tégia para o aumento da produtividade é a capacitação do trabalha-
dor, o que significa a ampliação do capital humano. Assim, temos a 
não ampliação do capital manufaturado devido a aumentos do capital 
humano, o que vai ao encontro do conceito de sustentabilidade forte, 
empregado no entendimento da sustentabilidade econômica.

Já outros indicadores visam a elevar a produção da unidade fabril, 
que em alguns casos se dá por meio da ampliação do capital manu-
faturado, com a compra de novas máquinas e equipamentos. 
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Percebe-se que há indicadores e ações de projetos que contri-
buem ao mesmo tempo para a sustentabilidade econômica, no to-
cante ao capital natural, e para a sustentabilidade ambiental13. Em 
relação ao capital natural, esses indicadores e ações influenciam o 
total de estoques e fluxos de matérias e energia, já em relação à 
sustentabilidade ambiental há impacto nas funções de provisão de 
recursos e absorção de resíduos advindos das atividades humanas.

Exemplos desses indicadores são os que visam a reduzir os im-
pactos ambientais provocados ao meio ambiente pelo processo pro-
dutivo das empresas de construção civil. E indicadores para estimu-
lar que as de matérias-primas utilizadas no processo de queima nas 
indústrias cerâmicas sejam provenientes de empresas certificadas e 
indicadores que busquem reduzir o descarte de produtos acabados.

Dentre as ações que viabilizam o alcance desses indicadores estão 
a introdução de novos métodos de queima na indústria de cerâmica, 
realização de cursos e consultorias com foco em produção mais limpa 
e introdução de eficiência energética. Além dessas ações, há articula-
ção com o poder público para criação de aterros para resíduos.

Conclusão 

Pode ser observado ao longo deste artigo que o Sistema Sebrae vem 
usando indicadores e executando ações no âmbito de seus projetos fi-
nalísticos de atendimento coletivo consoantes à temática de sustentabili-
dade em sua moldura triangular, ou seja, contemplando a sustentabilida-
de econômica, ambiental e social. No entanto, tais indicadores e ações 
são provenientes mais do processo de estruturação e contratualização 
desses projetos, que são elaborados sob a metodologia de gestão es-

13 O Sebrae elaborou em 2011 o Termo de Referência para Atuação do Sistema Sebrae em Sustentabilidade, 
onde foram eleitos dois eixos prioritários de atuação, a gestão de resíduos sólidos e eficiência energética.
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tratégica orientada para resultados, na busca de múltiplos objetivos defi-
nidos para cada projeto, do que uma estratégia pré-definida de alcançar 
a sustentabilidade em suas três dimensões e sob diretrizes únicas.

Tal situação demonstra oportunidade para que o Sistema Sebrae 
otimize seus esforços já empregados em prol da sustentabilidade, por 
meio de estruturação de diretrizes nacionais que viabilizem a consti-
tuição de padrões de atuação. Tais padrões permitiriam harmonizar 
os esforços e extrair resultados a partir de parâmetros de consenso 
e permitiria demonstrar o desempenho de cada projeto e a compa-
ração entre cada um deles. Dessa forma, haveria a possibilidade de 
validar os indicadores e ações empregados para a conquista da sus-
tentabilidade ou, então, propor correções de rumos.

Segundo Tayra e Ribeiro (2006), existem várias proposições de 
indicadores de sustentabilidade, mas as variáveis geralmente escolhi-
das não são integradas e ordenadas e, muitas vezes, somente para 
responder temas específicos, como qualidade da água e do ar e, 
geralmente, em escala local. Logo, a partir de uma proposição de 
indicadores de sustentabilidade que permitisse sua mensuração no 
âmbito dos mais de 1,3 mil projetos finalísticos de atendimento co-
letivo coordenado pelo Sistema Sebrae, seria possível demonstrar à 
sociedade o quão efetivamente as micro e pequenas empresas são 
sustentáveis de forma econômica, ambiental e social. Ou seja, esses 
indicadores seriam marcos estruturados e municiariam, induziriam e 
fomentariam ações e políticas estruturadas e fundamentadas, tanto 
em nível local quanto em nível nacional.
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Sustentabilidade: estudo de 
caso da empresa Ytchie 

Comércio de Peças e 
Acessórios - Biomagnetizer

Karan Roberto da Motta Valente1 
Andreia do Socorro Conduri de Souza Cardoso2

Introdução

Desde o momento em que o homem passou a extrair e queimar 
combustíveis fósseis, em especial o carvão mineral e os derivados do 
petróleo, o equilíbrio de milhões de anos do ambiente em que vive 
foi, e vem sendo, consideravelmente afetado. A poluição atmosférica 
tem emergido como um dos maiores problemas globais. Até mea-
dos de 1980, a tal poluição era atribuída basicamente às emissões 
industriais, e as ações dos órgãos ambientais visavam ao controle 
das emissões dessas fontes, todavia, hoje é sabido que a poluição 
urbana tem sua causa principal nas emissões veiculares, devido ao 
crescimento constante da frota (SOUZA, 2004).

O Departamento Nacional de Trânsito (1980) define poluição do ar 
como uma mudança indesejável e, muitas vezes, irreversível, nas carac-
terísticas físicas, químicas ou biológicas do ar atmosférico, que podem 
afetar perniciosamente o equilíbrio do sistema ecológico com interferên-

1 Bacharel em Design.Especialista Lato Sensu em Engenharia de Produção, Agente Local de Inovação (ALI) 
do Sebrae no Pará.

2 Engenheira civil. Mestra em Engenharia Civil e doutora em Desenvolvimento Sustentável – Consultoria 
Senior do Programa Agentes Locais de Inovação do Sebrae no Pará.
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cia na vida do homem, animais e vegetais; deterioração dos bens cultu-
rais de lazer;  inutilização ou depreciação dos recursos naturais.

Todavia, para que o consumo consciente seja possível, é necessá-
rio o desenvolvimento e a utilização de instrumentos que informem ao 
consumidor a eficiência energética do motor utilizado e a concentra-
ção de substâncias poluentes nas emissões atmosféricas dos veícu-
los. Para tanto, considerando os interesses nacionais na utilização de 
veículos que incorporem os avanços tecnológicos, a Biomagnetizer 
se apresenta como medida preventiva e mitigadora de impactos am-
bientais causados pela poluição atmosférica, gerado principalmente 
por veículos automotores, a partir da utilização de seus produtos.

Justificativa

Uma das maiores preocupações atuais da sociedade em escala 
global é o término das reservas de petróleo. Por ser um produto não 
renovável, muitas reservas já se esgotaram e outras estão escassean-
do, gerando crise econômica e até guerras – isso porque grande par-
te da energia consumida no mundo todo depende hoje deste com-
bustível fóssil. Isso vem alterando as características da atmosfera, 
fazendo com que o calor fique concentrado como numa estufa – de 
onde vem o nome “efeito estufa”.

As consequências deste fenômeno são demonstradas no IV Rela-
tório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, 
2007), no qual se afirma que as temperaturas médias globais da super-
fície da Terra são as maiores dos últimos cinco séculos, com aumento 
de cerca de 0,74ºC nos últimos cem anos e, que ainda neste século 
poderá ser observado um clima bastante atípico, podendo apresentar 
um acréscimo médio da temperatura global de 2ºC a 5,8°C.

Com o propósito de atender recomendações científicas internacio-
nais, a Biomagnetizer surge como alternativa para a redução de emis-
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sões de gases poluentes de automóveis, que passam a ser regulados 
constantemente para evitar a queima de combustíveis de forma desre-
gulada por meio de um energizador biomagnético feito de imãs de cerâ-
mica natural, fabricado com tecnologia monopolar. Além disso, aumenta 
a potência do veículo com uma notória economia de combustível.

Com o objetivo de difusão e aplicação em novos produtos da tec-
nologia Biomagnetizer, de maneira a otimizá-lo e disseminá-lo junto 
à sociedade/mercado, trazendo diferencial competitivo à empresa e 
grande geração de oportunidades de mercado.

Informações sobre a empresa e o 
produto

A ytchie Comércio de Peças e Acessórios Ltda. ME é uma empre-
sa paraense detentora da marca BioMagnetizer, fabricada, certificada 
e patenteada no Brasil.

O produto comercializado pela empresa consiste em um ener-
gizador magnético feito de imãs de cerâmica natural, fabricado por 
meio de tecnologia monopolar, patenteada sob o código P1050097-
3, capaz de produzir energia magnética forte e que, ao ser instalado 
acima da mangueira de combustível de veículos automotores, gera 
um campo magnético monopolar, contrário à força magnética produ-
zida pelo atrito do combustível puxado pela bomba, gerando a polari-
zação das estruturas moleculares até então desordenadas pelo atrito.

De acordo com o físico holandês Johannes Diderik van der Waals, 
Prêmio Nobel de Física de 1910, existem forças intermoleculares que 
poder geradas a partir da polarização das moléculas, ou seja, o atrito 
do combustível gera uma carga elétrica negativa, fazendo com que es-
sas moléculas “desorientadas” queimem de uma forma não eficiente. 
Partindo desse princípio, o produto Biomagnetizer energiza magnetica-
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mente tais moléculas, polarizando-as, e aumentando assim em quase 
100% o aproveitamento deste processo, trazendo como benefícios 
percebidos ao usuário:

•	 Economia de até 25% no consumo de combustível;

•	 Aumento da potência do motor de 4 a 5 CV;

•	 Redução de poluição e emissão de gases em até 96% (CO);

•	 Economia de 30 a 40% nos gases termo calóricos: fogão a 
gás, por exemplo;

•	 Economia de manutenção porque se elimina o carbono nas 
mangueiras, bicos, velos e pistões dos motores.

A empresa em questão atua com foco a três grandes oportunida-
des de mercado:

•	 Preservação de recursos naturais;

•	 Diminuição da poluição do ar;

•	 Economia de recursos financeiros com a diminuição da quan-
tidade de combustível consumida.

Em testes para as demais aplicações citadas do Biomagnetizer, 
cita-se que na irrigação obtiveram-se resultados percentuais na or-
dem de 30% menos no consumo de água e 40% menos no consumo 
de fertilizantes, aumentando ainda o tempo de validade de determi-
nados produtos alimentícios de sete para 16 dias. Demais benefícios, 
como a correção do PH e turbidez da água de poços artesianos tam-
bém obtiveram resultados satisfatórios.
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Mercado potencial

Quanto à utilização para o tratamento de combustíveis, o Biomag-
netizer é um produtoutilizado atualmente em qualquer tipo de equipa-
mento que usa combustível para geração de energia, especialmen-
te veículos automotores e ambientes industriais ou residenciais que 
utilizam gás (GLP). Portanto, o seu mercado potencial é composto 
por esse segmento, que por si só é bastante expressivo em termos 
mundiais, mas a empresa pretende atingir inicialmente o mercado da 
região norte, atualmente já em expansão e comercialização também 
para estados da Região Nordeste e, futuramente, preparar-se para 
exportação em todo território nacional.

De acordo com o Departamento Nacional de Trânsito (De-
natran), a frota de automóveis brasileiros é, atualmente, de 
67.545.237 veículos registrados. Na Região Norte, segundo a 
fonte anteriormente citada, são 3.017.144 milhões de carros. Es-
ses dados trazem a preocupação/oportunidade para o desenvol-
vimento de produtos que venham diminuir o impacto ambiental 
gerado por tais veículos e o Biomagnetizer atua nesse sentido, 
buscando oferecer economia, redução da poluição e melhor de-
sempenho na potencia do motor.

Das diversas marcas de veículos produzidas no Brasil, em mé-
dia, um carro com motorização de 1.0 ou 1.4, consome 1 litro de 
combustível a cada 8 km rodados, estabelecendo assim a seguinte 
relação. Em um veículo com o Biomagnetizer instalado, rodando 40 
km por dia, a partir de testes realizados, estima-se uma economia de 
combustível na ordem de 20 a 25%, estará ganhando assim cerca de 
1,76L por dia, multiplicado por 365 dias, teremos assim economizado 
642,4 litros/ano de combustível. Se levarmos ainda em consideração 
o valor médio atual da gasolina (R$2,70), chegaremos à economia do 
usuário na ordem de R$1.734.48/ano.



274

C
a

p
ítu

lo
 4

Ainda sob essa ótica, se voltarmos aos números relativos do 
País (67.545.237 de veículos registrados, segundo o Denatran), 
se cada veículo do País usar o produto em questão durante um 
ano teremos:

Em dinheiro = R$1.734,48 x 67.545.237 = R$117.155.862,67

Em combustível = 642,4L x 67.545.237 = 43.391.060,249L

Esses números provam que mais de 43 bilhões de litros de com-
bustível podem ser economizados, resultando como consequência 
em uma redução nessa ordem de grandeza para a emissão de po-
luentes na atmosfera advindos desses veículos.

Tratando de outro ponto passível e viável à confecção de novos 
produtos, cita-se a utilização da tecnologia magnética monopolar 
com aplicações à redução do consumo de água como em lavouras 
e cultivos locais.

Utilizando para fins de apresentação, a cultivo da cultura da ca-
na-de-açúcar, segundo Alves (1991), a produção média por hecta-
re chega a ser, em média, de 80 toneladas. Ainda citando o autor 
enunciado, médias e grandes empresas nacionais utilizam como área 
plantada 6 espaços médios de 10 hectares por lote de plantação, o 
que nos apresenta a seguinte proporção:

1 hectare = 10.000 m²

10 hectares plantados de cana-de-açúcar = 100.000m²

1 m² de cana-de-açúcar = 2000mm = 2000lL água/m²

100.000 m² de cana-de-açúcar = 200.000.000L de água utilizados.

1 hectare plantado de cana-de-açúcar = 80 toneladas de produção
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10 hectares plantados de cana-de açúcar = 800 toneladas de 
produção

1 kg de açúcar = 500l água utilizados.

800.000 kg de açúcar = 400.000.0000l de água utilizados.

A explanação anterior serve para elucidar a quantidade astronô-
mica da utilização de um recurso energético cada vez mais escasso 
como a água em atividades como a agricultura. Aqui se intenciona, 
inicialmente, demonstrar a viabilidade mercadológica e denotar o 
enorme potencial comercial presente em tal expansão da tecnologia 
trabalhada a novos produtos. 

Paralelamente, não se pode olvidar a notória possibilidade de tra-
balhar utilizando-se do marketing verde e boas práticas de comuni-
cação com ênfase à sustentabilidade e responsabilidade socioam-
bientais promovidas pela empresa e potenciais clientes, a partir da 
utilização de tais produtos.

Conclusão

Espera-se ter demonstrado neste estudo de caso uma pequena 
parcela das potencialidades possíveis a partir do uso e desenvolvi-
mento de novas aplicações e produtos a partir da tecnologia magné-
tica monopolar.

Além desses pontos supracitados, pelo fato de tal tecnologia ain-
da ser pouco explorada no que tange às suas potencialidades, es-
pera-se obter subsídios e condições de aplica-la à outras finalidades, 
esperando assim gerar um novo viés de oportunidades de negócios, 
diferenciação e contribuição socioambiental de forma sustentável.
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Atitude sustentável: estratégia 
competitiva e inovadora em 

duas empresas atendidas pelo 
Agente Local de Inovação (ALI) 

em Feira de Santana, Bahia

Bruno Santos Araújo1 
Aleciane da Silva Moreira Ferreira2

Introdução

Os constantes avanços tecnológicos nos últimos anos vêm pro-
vocando um acelerado processo de transformação que atinge todo 
o mundo, despertando nas empresas a necessidade de se capacita-
rem tecnologicamente. A introdução de novas tecnologias no proces-
so produtivo leva as empresas a aumentarem os investimentos em 
materiais e, sobretudo, na capacitação dos seus recursos humanos, 
o que contribui para a maior produtividade e melhor qualidade dos 
seus produtos, bens e serviços. Entretanto, a adoção de uma estra-
tégia tecnológica pela pequena e microempresa é um dos grandes 
desafios a ser superado. É preciso avaliar as estratégias adotadas 
pelos concorrentes, posicionando a empresa com segurança no mer-
cado. Só assim a utilização da estratégia tecnológica poderá trazer 
melhorias da competitividade. 

1 Especialista em Gestão da Inovação pela Universidade Estadual de Feira de Santana, Economista, Agente 
Local de Inovação.

2 Mestre em Psicologia do Trabalho pela Universidade Federal da Bahia, Administradora, Agente Local de 
Inovação.
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A inovação é elemento propulsor do dinamismo e da competitivi-
dade, porém,continua a representar um desafio no Brasil, que ainda 
carece de conscientização quanto a sua importância como principal 
caminho para a competitividade. O brasileiro é criativo, mas existem 
dificuldades em levar essa criatividade para o processo de inovação. 
Há avanço nesse sentido, com a criação da lei da inovação, lei do bem, 
órgãos de fomento a inovação, aumento do número de Institutos de 
Ciência e Tecnologia (ICT) e universidades, mas nota-se que ainda está 
aquém, principalmente no âmbito da micro e pequena empresa. 

O ambiente inovador é um ambiente interativo, de aprendizado 
permanente e de busca constante por fazer melhor e diferente. Por 
isso, a importância das empresas inovarem também em tecnologias 
de gestão, ou seja, em modelos de organização e gerência do am-
biente de trabalho que permitam a manifestação e o uso produtivo 
das capacidades criativas dos seus colaboradores. 

A inovação tecnológica, segundo Paulo Tigre (2006), é necessá-
ria para o estabelecimento de diferenciais competitivos nas organi-
zações. O processo de inovação se realizado continuamente, auxilia 
uma organização a conseguir estabelecer vantagens competitivas 
sustentáveis com relação aos seus concorrentes. Outra abordagem 
é que as alianças estratégicas entre empresas e provedores de solu-
ções podem ser configuradas como ferramentas de inovação tecno-
lógica. O conjunto de atividades inovativas, quando bem implemen-
tadas, permite sensíveis melhorias nos desempenhos operacionais 
das empresas. 

Nesse sentido, este trabalho aborda a sustentabilidade como 
estratégia inovadora em duas microempresas dos setores automoti-
vo e de confecção de Feira de Santana, na Bahia. Utilizou-se, como 
metodologia para realizar este estudo, a pesquisa bibliográfica sobre 
sustentabilidade e inovação e estudo de caso, analisando qualitativa-
mente as atitudes sustentáveis. 
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Sustentabilidade como estratégia 
competitiva e inovadora

A inovação abrange, além das atividades formais de pesquisa e 
desenvolvimento (P&D), a melhoria contínua na qualidade e no design de 
produtos, modificando as rotinas organizacionais e de gerenciamento, 
os processos de produção que reduzem os custos, aumentando, 
assim, a eficiência e assegurando a sustentabilidade ambiental. 

Segundo Herrero (2001), o relativo êxito do conceito de desenvol-
vimento sustentável se deve ao que implicitamente se defende como 
planejamento estratégico, com um caráter reformista e otimista frente 
ao pessimismo de anos anteriores. 

Dentre as atividades que contribuem ao desenvolvimento sus-
tentável, podemos citar: a) a reciclagem de diversos tipos de mate-
riais: papel, alumínio, plástico, vidro, ferro, borracha etc.; b) a coleta 
seletiva de lixo; c) tratamento de esgotos industriais e domésticos 
para que não sejam jogados em rios, lagos, córregos e mares;  
d) descarte de baterias de celulares e outros equipamentos em locais 
especializados. Essas baterias nunca devem ser jogadas em lixo co-
mum; e) geração de energia por meio de fontes não poluente, como 
eólica, solar e geotérmica; f) substituição de sacolas plásticas pelas 
feiras de papel; g) uso racional, sem desperdício de recursos da na-
tureza, como, por exemplo, a água; h) diminuição na utilização de 
combustíveis fósseis substituindo-os por biocombustíveis; i) utilização 
de técnicas agrícolas que não prejudiquem o solo; j) substituição gra-
dual dos meios de transportes individuais por coletivos; l) criação de 
sistemas urbanos capazes de permitir a utilização de bicicletas como 
meio de transporte eficiente e seguro; m) combate ao desmatamento 
ilegal de matas e florestas etc.
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Segundo Cavalcanti (1995), para a empresa alcançar o desenvolvi-
mento sustentável é preciso reconhecer que os recursos naturais são 
finitos. Trata-se de uma forma não agressora ao meio ambiente, de 
modo que não prejudique o desenvolvimento vindouro. A sustentabi-
lidade não deve ser vista como uma medida brusca que exige rápida 
adaptação, mas uma medida evolutiva que gradativamente progride. 

Assim, como a sociedade vem sendo conscientizada para a dis-
seminação em grande escala de práticas sustentáveis, atualmente as 
empresas em geral que adotam práticas sustentáveis são considera-
das inovadoras, pois reconhecem e se preocupam com a economia 
ecológica, que certamente trará retornos substanciais, como vere-
mos a seguir.

Atitude sustentável na HS Repintcar –  
oficina de recuperação automotiva 

Embora o setor automotivo de Feira de Santana apresente um 
quadro ainda carente de inovações, pode-se constatar algumas em-
presas que absorveram mudanças proativas, a exemplo da oficina de 
recuperação automotiva HS Repintcar, situada na Rua das Gaivotas, 
314, bairro São João daquela cidade. O Sr. Sandro Santana da Silva 
(proprietário) é um empreendedor nato, que iniciou sua oficina em um 
galpão de 300m2 e hoje possui uma estrutura de 1000m2.

 Quando da visita do ALI à oficina, percebeu-se que a mesma ha-
via se reestruturado física e gerencialmente, além de já ter implantado 
ações ecológicas, como a construção de duas estufas de pintura. 
Estufas são estruturas com o objetivo de acumular e conter o calor 
em seu interior. Esse processo, além de acelerar a secagem da tinta 
utilizada no veículo, não expõe o mesmo à poeira. É normalmente 
composta de uma caixa, uma fonte de calor e sistemas de exaustão. 
Esse sistema de exaustão tem por finalidade filtrar os gases que são 
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eliminados na secagem da tinta, lançando um ar menos contaminado 
na atmosfera. 

Como o ar comprimido é um insumo indispensável para a pintura 
veicular, o sistema de compressor fica ligado durante todo o tem-
po de funcionamento da oficina, vislumbrando um consumo menor 
de energia elétrica. A HS Repintcar investiu cerca de R$ 15 mil em 
um sistema de compressor mais econômico e moderno, tendo como 
resultado a redução de 30% do valor da conta de energia, atitude 
econômica e sustentável que interfere positivamente nos resultados 
da empresa. 

Observa-se que a HS REPINTCAR iniciou práticas sustentáveis 
interessantes, mas não parou por aí.  Após a participação no Pro-
grama Nacional ALI, do Sebrae, aliada às ideias do Sr. Sandro, as 
atitudes sustentáveis se alavancaram ainda mais. O mesmo instalou 
um sistema de pintura à base de água, deixando de usar solventes, 
passando a utilizar tinta Sherwing Willians, que se tornou parceira. O 
processo de pintura à base da água, além de melhorar a qualidade 
do produto final, é altamente favorável ao meio ambiente. Como os 
solventes orgânicos são prejudiciais ao meio ambiente, a tendência 
hoje é diminuir o seu uso. Com a pintura à base de água, a poluição 
é reduzida em 75%. Os outros 25% ainda continuam principalmente 
por conta do verniz formado por dois componentes à base de solven-
te orgânico, pois a cor é um pigmento sem brilho e precisa de verniz 
para dar o brilho e protegê-la contra o envelhecimento. 

Outra prática significativamente sustentável foi o desenvolvimento 
de um sistema de ladrilho no setor de lixamento (processo de decan-
tação), a fim de não colocar a água, o resíduo de tinta e os compo-
nentes químicos diretamente no solo. Responsabilidade e consciên-
cia ambiental são coisas em que todos os seres humanos habitantes 
do planeta deveriam se preocupar em desenvolver, porém, poucas 
empresas do setor investem tempo e dinheiro para evitar contami-
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nações ao meio ambiente. Com essas ações ecológicas, a empresa 
obteve um aumento médio em seu faturamento de 40%.

Atitude sustentável na Fabricar Uniformes –  
indústria do setor de confecções 

A Fabricar Uniformes é uma empresa de confecções inserida no 
segmento de roupas profissionais. Fundada há quatro anos, está lo-
calizada no bairro Campo Limpo, em Feira de Santana (BA). A empre-
sa é administrada pelo Sr. Igor Cunha, que forneceu as informações 
essenciais, por meio da coleta de dados para o diagnóstico empre-
sarial e de inovação utilizado no Programa ALI, do Sebrae, no dia 2 
de março de 2011. 

Percebe-se que a empresa sempre está buscando inovações, 
seja com produtos aperfeiçoados ou exercendo exclusividade na co-
mercialização de alguns itens, só existentes em outros mercados.

Depois da participação no Programa ALI e diagnosticadas as ne-
cessidades, a Fabricar Uniformes recebeu consultoria pelo Sebraetec 
em seus processos produtivos. Em meados de 2011, a empresa pas-
sou por um Programa de Qualificação de Fornecedor (PQF-Ba) que, 
entre outras exigência, prevê a implantação de ações que a torne 
mais sustentável, e, consequentemente, traga benefícios para o meio 
ambiente e a comunidade envolvida. 

A partir da consultoria recebida e das ações de melhorias reco-
mendadas ao empresário, que se mostrou proativo e com espírito 
empreendedor, a Fabricar Uniformes implementou na fábrica a coleta 
seletiva, onde são separados o lixo orgânico, plástico, papel e outros 
resíduos. O lixo orgânico segue normalmente com a coleta feita pela 
prefeitura, enquanto que os recicláveis, como papel e plástico, são 
devidamente destinados a empresas de reciclagem Cooperativa de 
Badameiros de Feira de Santana (COOBAFS). 
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Quanto às sobras de tecidos, resíduos reaproveitáveis, que antes 
eram descartados juntamente com o lixo comum, agora são destinadas 
para a doação à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) 
de Feira de Santana. A Apae desenvolve um trabalho de apoio às mães 
das pessoas atendidas pela entidade, onde dispõe de um espaço para 
desenvolverem atividades como artesanato, pintura e costura. 

Essas ações tomadas pela Fabricar Uniformes contribuem de 
modo positivo para o meio ambiente, diminuindo assim a poluição e 
aumentando a vida útil dos aterros sanitários. Também agrega valor 
aos colaboradores, uma vez que, ao observar as medidas tomadas 
pela instituição, passam a desenvolver sua consciência ambiental, 
agindo de acordo com ela dentro e fora do trabalho. Ademais, gera 
uma relevante fonte de renda às mães dos excepcionais atendidos 
pela Apae.

A Fabricar Uniformes também recebeu o Prêmio Top Of Quality 
Brazil, o que ratifica sua atuação inovadora. 

Conclusão

O Programa Nacional ALI, uma iniciativa do Sebrae em 22 esta-
dos brasileiros, é um exemplo concreto de que a inovação pode ser 
algo simples e bastante efetivo. Mais de 12 mil micro e pequenas em-
presas já foram sensibilizadas por ALI em 13 estados brasileiros, que 
executam o Programa integralmente (SEBRAE, 2011). A exemplo, no 
Paraná, foram quase 3 mil histórias de sucesso em pequenos negó-
cios que absorveram conceitos de inovação e novos conhecimentos, 
que podem se replicarem na Bahia.

Os agentes locais têm o papel de propor e implementar a inova-
ção, de acordo com as necessidades e as características de cada 
empreendimento. Os profissionais são orientados a simplificar o pro-
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cesso de inovação e a sensibilizar os empresários sobre a importân-
cia de inovar, traduzindo a teoria em prática concreta.  

Contudo devem-se estar atento às peculiaridades regionais, 
pois cada região tem sua identidade própria, fruto de valores locais 
e a capacidade do governo local em gerir os problemas da popu-
lação e ao mesmo tempo promover o desenvolvimento local por 
meios de políticas educacionais, atreladas a outras de geração de 
emprego e renda.

A Bahia está atenta aos ditames da economia globalizada, pro-
vendo os meios de acesso à inovação, ciência e tecnologia e for-
mando parcerias entre os órgãos estaduais (FAPESB/SECTI), enti-
dades de apoio como o Sebrae e a iniciativa privada, no propósito 
de dar acesso à pesquisa e desenvolvimento às micro e pequenas 
empresas do cenário baiano. No entanto, fazem-se necessários 
mais investimentos em educação básica e profissionalizante, contri-
buindo para a formação de novas competências, como profissionais 
capacitados, pesquisadores, empreendedores capazes de gerir ne-
gócios inovadores e um mercado consumidor mais consciente.

Os dados do diagnóstico de inovação, que é utilizado no Progra-
ma ALI, aplicado às empresas participantes, especialmente as dos 
setores de confecção e automotivo, que foram objetos desse estudo, 
apontaram que a maior dificuldade do empreendedor está na con-
tratação de mão de obra qualificada, bem como, no acesso a cen-
tros de qualificação e aperfeiçoamento. Quanto à atitude sustentável, 
poucas empresas adotam essas práticas, mas essa realidade já está 
sendo mudada, por meio do ALI e da conscientização contínua feita 
pelas mídias e pelos órgãos ligados ao desenvolvimento sustentável.

As empresas precisam reconhecer que as atividades de bens e con-
sumo exercem grande impacto sobre o ambiente natural, na economia 
e na sociedade. E inovar nos aspectos ambientais não é algo que se 
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restringe à vida empresarial. Comprovadamente, indivíduos inovadores o 
são em sua vida profissional, pessoal e em todos os momentos. 

A inovação está associada à atitude de querer mudar algo. Por 
trás de cada inovação, está uma atitude pró-ativa, que se percebe 
numa natural inconformidade com o estado atual das coisas, na bus-
ca incessante por fazer melhor e diferente e, sobretudo, na capacida-
de das pessoas, que no fundo são o grande elemento impulsionador 
da inovação, transformar idéias em realidade. Cabe às autoridades 
competentes motivarem esse material humano tão essencial.

Os conceitos da inovação passam a estar entremeados no tecido 
da organização, e, a partir do momento em que isso acontece, todo o 
processo torna-se natural. Ninguém precisa, por exemplo, ser sensibi-
lizado para respirar. Quando a cultura da inovação entra no dia a dia 
da empresa, acontece a mesma coisa: inovar torna-se um ato natural.
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Estratégia competitiva e 
sustentabilidade: aplicação 

do conceito de produção 
mais limpa em uma pequena 

empresa

Bruno Nogueira de Souza1 
Luciana Carvalho2

Introdução

A preservação do meio ambiente tornou-se prioridade mundial. O 
aquecimento global, poluição, intoxicação são alguns exemplos dos 
principais problemas que vem se expandindo a cada dia que passa.

O objetivo deste trabalho é analisar o processo técnicas de produ-
ção mais limpa numa pequena empresa de panificação. Para tanto, 
foi feita uma observação direta por meio de visitas e entrevistas, de 
forma a destacar as variáveis externas que estão pressionando por 
melhorias ambientais, identificando suas motivações para essas prá-
ticas e dificuldades encontradas.

1 Graduado em Administração de Empresas, especializando em Gestão Empresarial – Com ênfase em 
estratégias gerenciais e Agente Local de Inovação (ALI) pelo Sebrae em Goiás.

2 Graduada em Economia, Mestre em Economia, Doutoranda em Economia pela Universidade Federal de 
Uberlândia. Professora do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal de Góias e 
Orientadora do Programa ALI – GO.
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Referencial teórico

A presente seção aborda o referencial teórico sobre sustentabili-
dade e produção  mais limpa utilizado como guia no desenvolvimento 
desta pesquisa.

Estratégia competitiva e 
sustentabilidade

No âmbito empresarial, a estratégia está relacionada à arte de utili-
zar adequadamente os recursos físicos, financeiros e humanos, tendo 
em vista a minimização dos problemas e a maximização das oportuni-
dades no ambiente da empresa (OLIVEIRA, 1991).

Porter (1985) afirma que as empresas devem buscar um posicio-
namento adequado para obter vantagem competitiva sobre os con-
correntes. Na mesma linha, Coombs et al, (1992) aponta que estraté-
gia pode ser definida como a seleção e implantação de um conjunto 
de objetivos com vistas a adaptar a empresa ao ambiente externo ou 
modificar esse ambiente para melhorar suas chances de sucesso.

Dessa forma, as empresas adotam gradações ou combinações de 
diferentes alternativas estratégicas. A partir do final do século, além da 
busca pela sustentabilidade passou a ter um papel importante no dire-
cionamento estratégico das organizações.

Sendo assim, cada empresário e empreendedor deve se conscien-
tizar da importância de uma atuação mais responsável de sua parte em 
relação ao meio ambiente e procurar orientações sobre como melhorar 
a sustentabilidade ambiental de seus empreendimentos. Somente assim 
se terá condições de garantir um futuro melhor para as próximas gera-
ções (ROCKSTRÖM et al., 2009, apud ESPINOSA e BACHEGA, 2011 ).
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Braga et al. (2005 apud Espinosa e Bachega, 2011) aponta que 
caso o modelo de desenvolvimento da sociedade não seja alterado, se 
estaria caminhando a passos largos para o colapso do planeta, com 
perspectivas nefastas e irreversíveis para a sobrevivência humana.

Assim, o conceito de sustentabilidade reflete a capacidade da 
organização de gerar recursos para remunerar os fatores de produ-
ção, repor os ativos usados e investir para continuar competindo. A 
sustentabilidade é entendida como uma contribuição efetiva para o 
desenvolvimento sustentável. (SEBRAE, 2000)

Produção mais Limpa:  
uma breve revisão da literatura

De acordo com a Unido, a Produção mais Limpa (PmL) consiste 
em uma estratégia preventiva e integrativa, que é aplicada a todo ci-
clo de produção para fazer:

a)  aumentar a produtividade, assegurando um uso mais eficiente 
da matéria-prima, energia e água;

b)  promover melhor performance ambiental, por meio da redução 
de fontes de desperdícios e emissão;

c)  reduzir impacto ambiental por todo ciclo de vida de produto por 
intermédio de um desenho ambiental com baixo custo efetivo.

O princípio básico da metodologia de Produção mais Limpa é 
eliminar a poluição durante o processo de produção, não apenas 
no final. A razão: todos os resíduos que a empresa gera custaram-
lhe dinheiro, pois foram comprados a preço de matéria-prima e 
consumiram insumos como água e energia. Uma vez gerados, 
continuam a consumir dinheiro, seja sob a forma de gastos.
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De acordo com SENAI (2010), a prática do uso da Produção mais 
Limpa leva ao desenvolvimento e implantação de tecnologias limpas 
nos processos produtivos. Para introduzir técnicas de Produção mais 
Limpa em um processo produtivo, podem ser utilizadas várias estra-
tégias, tendo em vista metas ambientais, econômicas e tecnológicas.

Cada empresa define os fatores econômicos como ponto de sen-
sibilização para a avaliação e definição de adaptação de um processo 
produtivo e a minimização de impactos ambientais, passando a ser uma 
consequência, ou inversamente, os fatores ambientais serão prioritários 
e os aspectos econômicos tornar-se-ão consequência.

A próxima seção trata de um estudo de caso em uma pequena em-
presa no segmento de panificação, que adotou práticas de uma Produção 
mais Limpa com intuito de alavancar uma estratégia de sustentabilidade.

Estudo de caso

Metodologia da pesquisa

Esta subseção aborda a metodologia utilizada para a condução 
do presente trabalho, a fim de proporcionar melhor compreensão de 
sua realização e, por consequência, de seus resultados.

Em relação à natureza do objetivo, este estudo é exploratório, 
pois consiste na análise e descrição das práticas de sustentabilidade 
da microempresa estudada a partir da observação in loco das ativida-
des da empresa e da realização de uma entrevista.

Segundo Gil (2007), a pesquisa exploratória tem por finalidade 
familiarizar-se com o problema, de modo a torná-lo mais claro e com-
preensível, proporcionando o enriquecimento das ideias e conclusões 
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que podem ser inferidas sobre o problema estudado. Quanto à natu-
reza do trabalho, esse é um estudo de caso, pois consiste no estudo 
de um problema de pesquisa com base em um caso real.

Histórico da empresa

A história teve início com a família trabalhando em casa e forne-
cendo para alguns comércios que revendiam os produtos, como sal-
gados e quitandas doces. Nessa época, trabalhavam três pessoas da 
família e com o tempo a produção foi aumentando e foi preciso con-
tratar uma auxiliar para que pudesse atender a todos os pedidos. Em 
fevereiro de 1994, a família montou uma panificadora na cidade de 
Jataí (GO), o que foi um sucesso, superando todas as expectativas.

Em fevereiro de 2000, a empresa inaugurou uma filial em Rio Verde 
(GO), onde a ideia foi trazer produtos e serviços diferenciados dos exis-
tentes, o que era uma deficiência das panificadoras daquela cidade. Com 
esse serviço diferenciado, a Panificadora Arte Pão vem se tornando uma 
referência na área panificação e a cada dia que passa está inovando em 
novas estruturas, instalações e lançamentos de novos produtos e serviços.

Em setembro de 2005, a empresa inaugurou outra unidade em 
Jataí (GO), onde as atividades estão concentradas na parte de reven-
da, ou seja, não possui produção nessa unidade.

Em 2010, a loja de Rio Verde (GO) teve sua segunda reforma e 
ampliação, onde foram feitas diversas mudanças tanto na estrutura 
interna quanto na externa, adquirindo novos equipamentos, máqui-
nas, ampliação da área de lanches, mudança na fachada e na pintura 
da empresa, enfim, diversas alterações que resultaram no aumento 
das vendas, fidelização de novos clientes e manutenção da marca e 
dos produtos da empresa.
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No início de julho de 2012, inaugura mais uma filial da empresa 
na cidade de Jataí (GO), que será instalada no shopping da cidade.

A empresa tem por característica principal a alta exigência 
na higiene e manipulação dos alimentos, o que eleva a quali-
dade dos produtos e a consolidação da marca. A panificadora 
Arte Pão está sempre se diferenciando da concorrência com o 
lançamento de novos produtos e serviços, o que significa que é 
uma empresa inovadora,  buscando estratégias de diferenciação 
e, consequentemente, o crescimento no mercado atual e a con-
quista de novos mercados.

A panificadora por ser inovadora está adotando diversas ações, 
além do lançamento de novos produtos e serviços, como: a mudança 
no desenho das tortas doces, produtos que são oferecidos em mais 
de duas versões, a oferta de produtos que complementam a receita, 
a aquisição de novos equipamentos para a produção, a adoção de 
recursos de informática, como o web site, e a participação em redes 
sociais, a terceirização do serviço de entrega, a oferta de uma torta 
por semana em uma rádio da cidade, e a marca da empresa é regis-
trada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Com essas inovações, a panificadora Arte Pão vem se tornando 
uma grande referência no ramo de panificação na cidade de Rio Ver-
de (GO), e tudo isso só vem para acrescentar e valorizar os produtos 
e serviços da empresa.

Processo sustentável

A panificadora Arte Pão desenvolve algumas ações para evitar o 
impacto ambiental, e uma delas é a reutilização do óleo da produção 
para a fabricação de sabão. O sabão fabricado pela empresa reduz 
os resíduos que vão para o meio ambiente, beneficiando colaborado-
res, e ainda, reduz custos para empresa no processo de fabricação.
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Com isso, a empresa não obtem nenhum retorno financeiro, pois o 
foco dessa ação social é beneficiar os colaboradores sem a cobrança 
de qualquer valor por esse serviço. Em contrapartida, a empresa ganha 
em relação à responsabilidade social, onde o óleo que seria jogado 
no meio ambiente está sendo disponibilizado aos colaboradores, sen-
do utilizado para a fabricação de sabão, evitando que esses resíduos 
cheguem aos rios, córregos, lagos, enfim, que todo esse impacto seja 
transformado nessa ação social. Além disso, a empresa em alguns mo-
mentos pode utilizar o sabão no próprio processo de fabricação.

Por meio desse tipo de ação a empresa pode obter ganhos não 
só no ambiente interno quanto no ambiente externo, pois quando 
esse tipo de atitude é de conhecimento dos clientes e da sociedade 
em geral, todo o trabalho passa a ser reconhecido e admirado por 
essas pessoas, ganhando assim o respeito e possivelmente a fideli-
zação de futuros clientes.

A reutilização do óleo no processo produtivo é uma grande opor-
tunidade para as empresas evitarem diversos problemas em relação 
ao meio ambiente. Quando descartados de maneira incorreta na rede 
de esgoto; os óleos se acumulam nos encanamentos, causando en-
tupimentos e até rompimento nas redes de coleta.

Além disso, os óleos podem causar danos irreversíveis quando 
despejados em córregos, rios e lagos, dificultando a entrada de luz 
e formando uma camada gordurosa nas margens dos lagos e rios, 
piorando o quadro de enchentes.

A responsabilidade social vem se tornando uma grande preocupa-
ção para todos os segmentos da cadeia organizacional, o que pode 
se transformar em um diferencial competitivo quando é implementada 
em benefício ao público-alvo da empresa. Por esse e outros motivos; 
é extremamente positivo essa preocupação com o meio ambiente. 
Além de se diferenciar da concorrência, a empresa mantém um clima 
favorável com toda a sociedade.
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Conclusão

O presente artigo evidenciou, a partir de um estudo de caso em 
uma pequena empresa de panificação em Goiás, a implementação 
de práticas de Produção mais Limpa que trouxe oportunidades de 
melhorias econômicas, sociais e ambientais. Nesse contexto, a cultu-
ra de adoção de práticas sustentáveis obteve resultados significativos 
e expressivos para a imagem social da empresa, bem como o forta-
lecimento econômico e ambiental, tornando-se, assim, um exemplo 
prático de sustentabilidade empresarial para o setor.
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Implantação de ações 
sustentáveis em uma 

organização do segmento da 
alimentação fora do lar

Antonio Rafael Barbosa de Almeida1

Da produção ao descarte, a preocupação com as questões am-
bientais por parte das organizações e de seus líderes já foi pratica-
mente nula em um passado não muito distante. Atualmente, é cada 
vez maior o número de organizações que reconhecem e vem buscan-
do alternativas para minimizar os impactos na natureza gerados por 
suas atividades. Encontrar soluções para amenizar as externalidades 
negativas causadas ao meio ambiente é o desafio, tanto para alinhar-
-se à legislação ambiental vigente, como para adquirir diferencial com-
petitivo no mercado. Para isso, a inovação é uma palavra-chave no 
sentido de alcançar os objetivos e o Programa Nacional ALI – Agentes 
Locais de Inovação, um incentivador de práticas sustentáveis dentro 
das micro e pequenas empresas (MPEs) brasileira.

As MPEs tem fundamental importância para a economia do País, 
correspondendo a 93% do universo total de empresas formalizadas 
(SEBRAE, 2005). Nesse cenário, desenvolver atividades que fomen-
tem a sustentabilidade nas empresas por meio de práticas inovado-
ras é uma das premissas do Sebrae e do Programa Nacional ALI. 
Dessa forma, a instituição, o programa e os agentes locais de inova-
ção tornam-se atores diretos de mudança da realidade e aproximam 
o comprometimento ambiental ao cotidiano das empresas atendidas.

1 Bacharel em Turismo, graduando em Gestão Ambiental. Agente Local de Inovação no Sebrae na Paraíba.
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Hart (2006, p. 75) ressalta que “reconhecer a sustentabilidade 
como um catalisador para o desenvolvimento de novos negócios será 
um fator cada vez mais importante para a sobrevivência coorporativa 
no século XXI”. Logo, investir ou não em ações de sustentabilidade 
no presente poderá ser responsável direta pela permanência das em-
presas no mercado, a médio e longo prazo.

De acordo com Barbieri (2007, p. 98-99), organização sustentá-
vel é aquela que “simultaneamente procura ser eficiente em termos 
econômicos, respeitar a capacidade de suporte do meio ambiente e 
ser instrumento de justiça social, promovendo a inclusão social(...)”. 
Sendo assim, uma empresa inovadora e sustentável deve respeitar 
as premissas acima e considerar as dimensões econômica, social e 
ambiental durante em seus processos inovadores.

Entre os diversos setores de atuação do Programa ALI no País, 
o segmento da Alimentação fora do lar é um dos mais representati-
vos. Com um crescimento real de 5% de 2010 para 2011 (ABRASEL 
2011), o setor ganhou força e alcançou a marca de 2,4% do Produ-
to Interno Bruto (PIB) brasileiro, com grandes perspectivas de ainda 
mais consolidação com o aumento do poder de consumo das clas-
ses C e D, sem esquecer a realização da Copa do Mundo do Brasil 
em 2014 e os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro em 2016.

Acompanhando o panorama nacional, o ramo da Alimentação 
fora do Lar em João Pessoa (PB) ganhou ritmo nos últimos cinco 
anos. Vários equipamentos gastronômicos foram abertos na cidade. 
Se por um lado houve crescimento rápido desse mercado, por outro, 
a preocupação ambiental dessas organizações vem se desenvolven-
do ainda lentamente. No entanto, parcela dessas organizações vem 
adotando novas posturas quanto à sustentabilidade empresarial.

No contexto das 44 empresas atendidas pelo agente local de ino-
vação, por meio do Programa Nacional ALI na Região Metropolitana 
de João Pessoa, foi constatado que parte significativa já desenvolvia 
alguma ação ambientalmente correta. Contudo, na maioria dos ca-
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sos, os líderes não tinham conhecimentos efetivos sobre a temática, 
sua sistemática e seus ganhos, mas já praticavam atividades que di-
minuíam o impacto ambiental de seus processos. Destinação correta 
dos resíduos sólidos, separação parcial do lixo e doação do óleo de 
cozinha já utilizado foram as ações mais recorrentes dentro no univer-
so de organizações pesquisadas.

De propriedade do empresário José Miguel Sobrinho, a pizza-
ria Arte da Pizza, localizada em um bairro de classe média de João 
Pessoa (PB), teve seu início ligado à inovação. Em um universo de 
pizzarias rodízio, a aposta foi investir na qualidade dos produtos e no 
serviço a la carte, com foco no relacionamento com os clientes. As 
ações já realizadas desde o início da empresa foram: coleta do óleo 
de cozinha e o uso de lenha certificada.

Apesar da apresentação dos exemplos acima, não havia siste-
mática nas ações. Então, ao aplicar o diagnóstico proposto pelo Pro-
grama Nacional ALI na empresa foi constatado que o empreendedor 
poderia mudar essa situação por meio de um planejamento de ativi-
dades focadas na redução de impactos ao meio ambiente, em con-
junto com outras ações nos eixos de produto, processo, marketing e 
gestão organizacional.

O agente ALI identificou alguns gargalos a serem enfrentados, 
principalmente nos processos produtivos, como o uso de lenha con-
vencional como solução calorífica, a não separação e reciclagem dos 
resíduos sólidos e a inexistência de processos ligados à tecnologia 
limpa para a economia de água e energia elétrica. Ainda existia um 
grau de desperdício de insumos elevados, que era desconhecido 
pelo empresário.

Na expectativa de mudança desse quadro, foram sugeridas 
ações corretivas a serem aplicadas no período de um ano. As ações 
pactuadas no planejamento foram: padronização de receitas e posi-
cionamento; criação de uma ficha técnica de produtos; instalação de 
torneiras inteligentes, sensores de presença nas lâmpadas; substitui-
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ção gradativa da lenha convencional pela lenha ecológica (briquetes), 
instalação de banco de capacitores e separação parcial dos resíduos.

A primeira mudança ocorreu quando o empresário participou do 
curso do Sebrae “Sabor & Gestão: Boas Ideias para a Alimentação 
Fora do Lar”. Foi nesse momento que o empresário, juntamente com 
o agente, identificou um grau elevado de desperdício, ao não utilizar 
os alimentos por completo em suas receitas. O empreendedor des-
cobriu que quando bem manipulado o alimento pode ser utilizado 
como um todo para várias preparações.

Em seguida, a equipe da pizzaria começou a elaboração das fichas 
técnicas. Esse recurso garante a padronização dos produtos, o menor 
desperdício na produção, a apresentação uniforme e o maior controle 
dos custos relativos ao produto. Para isso, o próprio empresário treinou 
informalmente a sua equipe com o objetivo de tornar mínimo o desper-
dício das matérias-primas e encaminhou seus colaboradores para o 
curso ”Boas Práticas nos Serviços de Alimentação” do Sebrae.

A capacitação foi uma etapa fundamental realizada pela empre-
sa para controlar o desperdício. Sobre esse assunto, o manual do 
curso “Sabor & Gestão” (OLIVEIRA, 2008) enfatiza que toda equipe 
deve ser orientada sobre formas mais saudáveis de gerenciar a pro-
dução, contribuindo com práticas sustentáveis e o equilíbrio am-
biental e o consumo consciente. Medidas simples como apagar as 
luzes, desligar equipamentos que não estão sendo usados, praticar 
a coleta seletiva do lixo e racionalizar o uso da água podem poten-
cializar os lucros e trazer uma boa imagem para a organização.

Em 2011, a empresa iniciou reforma de sua estrutura física. Nesse 
momento, o empresário aproveitou para adequar parte das instala-
ções, com a implantação de um banco de capacitores para redução 
no consumo de energia elétrica e a instalação de sensores de presen-
ça e torneiras inteligentes nos banheiros, reduzindo o consumo des-
ses recursos e, consequentemente, economizando nessas tarifas.
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A separação parcial do lixo foi outra importante mudança aplicada 
pela empresa. Os resíduos sólidos, que antes eram descartados sem 
qualquer preocupação, passaram a ser classificados em lixo molhado 
(sobras de alimento, papéis molhados etc.) e lixo seco (embalagens 
plásticas, papel, alumínio etc.) e encaminhados à reciclagem. Também  
ocorreu a transferência gradativa do uso da lenha para briquetes, uma 
solução ecológica que garante as características finais da pizza, ao 
mesmo tempo em que reduz a emissão de Gases do Efeito Estufa.

Ao decidir implantar atividades ligadas à gestão ambiental e à 
sustentabilidade, a pizzaria pode conseguir um diferencial competiti-
vo sumamente positivo no mercado. A imagem da organização pode 
ser beneficiada, propiciando a consolidação da marca, por meio do 
reconhecimento de seus atuais e futuros clientes. O empresário está 
ciente de que as inovações relacionadas à questão ambiental são 
apenas no início de uma mudança de postura que envolve a estraté-
gia competitiva da empresa e tendência do mercado da alimentação 
fora do lar. Cabe, então, ao empresário buscar e perpetuar a implan-
tação de novas ações inovadoras e sustentáveis na empresa e, as-
sim, poder contribuir para um futuro melhor, mais ‘verde’ e mais justo.
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Inovação de processo e 
sustentabilidade na prestação 
de serviço: um estudo sobre o 

caso Unhas Fast

Laura Teixeira de Sousa1 
Luciana Carvalho2

Introdução

O final do século XX presenciou o crescimento da consciência da 
sociedade em relação à degradação do meio ambiente decorrente do 
processo de desenvolvimento. A diminuição dos recursos naturais, 
com a degradação do meio ambiente e com a necessidade de realizar 
projetos de desenvolvimento que atentem às questões ambientais esta 
cada vez mais no cerne do debate da gestão empresarial.  Essas pre-
ocupações dão origem ao conceito de desenvolvimento sustentável.

Meyer (2000) aponta que o conceito de desenvolvimento susten-
tável apresenta pontos básicos que devem considerar, de maneira 
harmônica, o crescimento econômico, maior percepção com os re-
sultados sociais decorrentes e equilíbrio ecológico na utilização dos 
recursos naturais.

1 Graduada em Administração de Empresas pela Faculdade Ávila. Pós-graduada em Gestão de Negócios 
e Marketing pela Faculdade Ávila. Pós-graduanda em Gestão em Controladoria e Finanças Corporativas 
pelo IPOG e Agente Local de Inovação pelo Sebrae em Goiás.

2 Graduada em Economia, Mestre em Economia, Doutoranda em Economia pela Universidade Federal de 
Uberlândia. Professora do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal de Góias e 
Orientadora do programa ALI - GO.
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Nesse contexto, a inovação, seja de produto ou processo, tem sido 
um instrumento recorrentemente utilizado para ocasionar práticas sus-
tentáveis nas organizações. Dosi (1988) mostra que a inovação envolve 
a solução de problemas satisfazendo, ao mesmo tempo, certos reque-
rimentos de custo e a capacidade comercial. Os problemas são tipica-
mente “mal estruturados”, de modo que a informação disponível não 
fornece por si uma solução ao problema. Em outras palavras, a solução 
inovativa de certo problema envolve “descoberta” e “criação”, uma vez 
que não se pode derivar da informação disponível sobre o problema ne-
nhum algoritmo geral que gera sua solução “automaticamente”.

O problema desta pesquisa baseia-se na premissa de que a ado-
ção de métodos voltados às questões ambientais pode auxiliar as 
empresas no alcance da sustentabilidade e, ainda, proporcionar um 
diferencial competitivo. Nesse contexto, o presente trabalho possui 
o objetivo de associar o conceito inovação de processo como base 
da sustentabilidade na empresa Unhas Fast, por meio de projetos de 
substituição de toalhas descartáveis.

 Referencial Teórico

A presente seção aborda o referencial teórico sobre sustentabilida-
de e Inovação  utilizado como guia no desenvolvimento desta pesquisa.

Sustentabilidade empresarial: 
desenvolvimento sustentável  
aplicado as empresas

O conceito de sustentabilidade empresarial diante do novo para-

digma do desenvolvimento sustentável ganhou força a partir da dé-
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cada de 90, com a constituição de várias entidades voltadas para 

o tema. Em 1992, ocorreu à criação do WBCSD – World Business 

Council for Sustainable Development, mais adiante, em 1997, a fun-

dação do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento 

Sustentável (CEBDS) e, no ano de 1998, a fundação do Instituto 

Ethos de Empresas e Responsabilidade Social. 

Segundo o Sebrae (2010), o conceito de sustentabilidade expres-

sa o “conjunto de práticas adotadas que visam a diminuir os impactos 

gerados pelas atividades humanas que poderiam prejudicar o meio 

ambiente”. Essa instituição afirma também que esse conceito pode e 

deve ser adotado em relação às atividades empresariais, inclusive nas 

micro e pequenas empresas.

Atualmente, considera que a empresa adota práticas sustentáveis 

quando ela utiliza ações ecologicamente corretas; financeiramente vi-

áveis; economicamente justas e ainda,  socialmente aceitáveis.

Na atual conjuntura tecnológica e científica, nota-se que a ado-

ção de práticas sustentáveis está intimamente ligada a questões 

culturais e a paradigmas carregados ao longo de anos do que a 

capacidade intelectual e econômica do mundo de construir novos 

modelos de desenvolvimento. 

Apesar dessa realidade, a incorporação do desenvolvimento 

sustentável ao core business das empresas é um processo ainda em 

formação, até porque a construção do conceito de desenvolvimento 

sustentável e sustentabilidade empresarial ainda são movimentos 

recentes, pouco difundidos e debatidos pela sociedade neste 

século XXI. 
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Sustentanbilidade e inovação

Schumpeter (1984) argumenta que as inovações são o motor da 

economia e ajudam no crescimento e no desenvolvimento econômi-

co. Nesse sentido, Dosi (1988) enfatiza que inovações se referem à 

busca, à descoberta, à experimentação, ao desenvolvimento, à imi-

tação e à adoção de novos produtos, novos processos e novos for-

matos organizacionais.

No Brasil, segundo a  Lei n.º 11.196/2005, o considera-se ino-

vação como sendo “a concepção de novo produto ou processo de 

fabricação, bem como a agregação de novas funcionalidades ou ca-

racterísticas ao produto ou processo que implique melhorias incre-

mentais e efetivas de ganho de qualidade ou produtividade, resultan-

do maior competitividade no mercado”. 

A inovação no produto está associada a mudanças nas proprie-

dades físico-químicas de determinado produto, que lhe permite de-

sempenhar uma determinada função de forma mais eficaz ou passar 

a desempenhar outras funções distintas daquelas que desempenha-

va originariamente. Já a inovação de processo envolve aperfeiçoa-

mentos na forma de fabricação do produto que possibilitam reduzir 

os custos e/ou o tempo de fabricação, aumentam a eficiência na uti-

lização de recursos e a rapidez de colocação do produto no merca-

do, além de proporcionarem uma maior flexibilidade para introduzir 

alterações. Contudo, esta diferenciação entre inovações de produto 

e processo é de natureza mais operacional, pois os dois tipos muitas 

vezes estão fortemente articulados. 

Para Schumpeter (1984), outro aspecto importante no se refere 

ao conceito de inovação é a intensidade com que ocorrem e os im-

pactos no sistema econômico, podendo ser:
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•	  Inovações Radicais – em geral propiciam revoluções tecno-

lógicas que rompem radicalmente com o passado, são res-

ponsáveis por profundas transformações que podem afetar o 

equilíbrio do sistema econômico vigente.

•	 Inovações Incrementais – podem ser consideradas mudan-

ças significativas, entretanto não ropendoras com o passado. 

Esse tipo de inovação o ocorre com mais frequência e ocasio-

nam modificações marginais no sistema econômico.

Higgius (1995) apud Pancagnella Junior (2007) introduzindo al-

guns elementos, aponta que a inovação pode ocorrer como uma 

melhoria continua e incremental – Kaizen, como a produção de no-

vos produtos baseados em velhos produtos – Leaping, ou ainda a 

introdução de um produto que rompe de forma radical com o pas-

sado – Big bang.

Nelson e Winter (2002), corroborando com a afirmação de Fre-

eman (1994), apontam que, especialmente, nas últimas décadas, 

a inovação raramente constitui um evento isolado, sendo, via de 

regra, o resultado de um processo associado a múltiplas fontes de 

conhecimento, o qual se baseia em complexas interações entre 

agentes. Neste contexto, os processos de busca por inovações 

e as decisões técnicas das firmas são condicionadas por sua tra-

jetória específica de acumulação de conhecimento. A capacidade 

de absorver novo conhecimento apresenta um caráter cumulativo 

e o estoque de conhecimento acumulado direciona e delimita o 

espectro possível de acumulação de novos conhecimentos.
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Inovação de processo e  
diferencial competitivo

A inovação de processos apoia as estratégias de satisfação do 
cliente que refere-se a redução do tempo de ciclo do processamento 
do pedido, melhoria da qualidade do produto ou serviço e agilidade da 
solução de reclamações. Além disso, a redução de custos e do preço 
do produto ou serviço dado a eliminação de atividades que oneram os 
custos dos produtos e serviços e repasse dos ganhos ao cliente.

Segundo Morris e Brandon (1994), a inovação de processos é 
adotada quando uma organização busca alcançar metas importantes 
para o seu sucesso, tais como: redirecionar a operação, reduzir os 
custos, melhorar a qualidade, aumentar a receita, melhorar a orienta-
ção voltada para o cliente, melhorar a lucratividade. Em suma, pode-
-se dizer que as motivações (ou objetivos pretendidos) que levam as 
organizações a adotarem a inovação de processos estão relaciona-
das com a implementação de estratégias que visam melhorar seu 
desempenho e conquistar vantagem competitiva.

Cabe observar que o sucesso da implementação da inovação de 
processos está intimamente ligado à estratégia empresarial e às diretri-
zes estabelecidas pela organização. Para obter diferencial competitivo, 
é necessário que todos estejam comprometidos com as atividades, 
com o desempenho e com o resultado esperado na implementação 
desta técnica, para atingir os objetivos almejados pela organização.

A seção 3 discute como a empresa Unhas Fast adotou uma inovação 
de processo na prestação de serviços que além de gerar satisfação no 
cliente e redução de custo, também ocasionou uma prática sustentável.
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Sustentabilidade e inovação de processo: 
um estudo de caso na Unhas Fast

Metodologia da pesquisa

Esta subseção aborda a metodologia utilizada para a condução 
do presente trabalho, a fim de proporcionar melhor compreensão de 
sua realização e, por consequência, de seus resultados.

Em relação à natureza do objetivo, este estudo é exploratório, pois 
consiste na análise e descrição das práticas de sustentabilidade da mi-
croempresa estudada, a partir da observação in loco das atividades da 
empresa, e da realização de uma entrevista.

Histórico da empresa

A empresa Unhas Fast nasceu em 2011, com uma proposta muito 
diferente do que se via em todos os salões de Goiânia. Idealizada pela 
empresária Débora Souza, após muitas pesquisas, conseguiu verificar 
que esse segmento ainda não contava com inovações e renovações 
consideráveis. Pensando assim, projetou um ambiente totalmente dife-
renciado, com poltronas muito confortáveis para o momento “manicure 
e pedicure”, sendo a pioneira no Estado a usar essa estrutura. Além de 
implantar produtos descartáveis como luvas e toalhas, sapatilhas, entre 
outros, que são tradicionais, adquiriu um autoclave, que o processo 
não para na esterilização do material, mas embala em um recipiente 
próprio que indica (em português, inglês e espanhol) que o material 
realmente está esterilizado. Tudo para garantir um serviço de extrema 
segurança, em tempos de doenças tão perigosas e contagiosas.

Em menos de um ano, conta com três filiais. Iniciou suas ativi-
dades no setor Bueno, em um local de concentração de empresas, 
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pois o foco eram suas funcionárias que tinham tempo somente em 

horários de almoço e após o trabalho para fazer suas unhas. Con-

tava com uma equipe de 6 manicures e 1 recepcionista. Hoje, com 

2 unidades no setor Bueno e 1 unidade no Goiânia Shopping, conta 

com uma equipe com mais de 50 funcionárias, entre recepcionistas, 

gerente, auxiliar de limpeza, cabeleireiras e manicures. Conseguiu 

expandir o atendimento à outros nichos de mercado, como as estu-

dantes, donas de casa, e pessoas indicadas pelas antigas clientes. 

A proposta é fazer unhas e cabelos com presteza no atendimento e 

rapidez sem desmerecer a qualidade. Atende em horários diferen-

ciados, inclusive porque uma das unidades está em um dos shop-

pings da cidade.

A empresa esta participando do Programa Nacional ALI – Agente 

Local de Inovação, com o intuito de se organizar internamente para 

alargar seu raio de ação por meio de franquias. A visão da empresa 

é ser reconhecida como modelo de sucesso no segmento de beleza 

no mercado brasileiro, pela sua atuação, estrutura, métodos e pro-

cessos que asseguram acima de tudo, a saúde de suas clientes, bem 

estar e excelente serviço.

Descrição do processo

A empresa Unhas Fast buscava uma diferenciação no mercado 

com a utilização de toalhas descartáveis para secar o cabelo. Desta 

forma, a empresa garantia ao cliente uma ideia de higiene e confiabi-

lidade.  O procedimento ao lavar um cabelo era enxugá-lo com uma 

toalha descartável, adequado do tamanho próprio para cabelos. Entre-

tanto, após utilização o material era descartado. Essa prática começou 

a ficar preocupante para empresa a medida que se tratava de algo 

pouco sustentável, tanto pelo custo quando pelo prejuízo ambiental 

ocasionado. O valor de cada toalha descartável era de R$ 0,90.
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Com intuito de adotar um processo que garantisse diferencial 

competitivo, mas que também fosse uma prática de sustentabi-

lidade a empresa decidiu buscar no mercado parcerias com la-

vanderias. Descobriu o fornecedor Toalex que aluga toalhas, que 

chegam no estabelecimento esterilizadas, embaladas e lacradas. 

A lavanderia passa todos os dias nos salões para recolher as to-

alhas utilizadas e deixa as novas, dentro do padrão acima citado. 

As toalhas são destinadas somente para a Unhas Fast, com uma 

etiqueta para marcá-las. Assim o fornecedor controla possíveis 

estragos e emite relatórios de quantas toalhas estão sendo utili-

zadas. Um sistema muito bem dimensionado que tem oferecido 

resultados satisfatórios.

O custo por toalha alugada é de R$ 0,79, um custo razoável e 

totalmente sustentável, pois a toalha não é descartável, o que não 

produz lixo e não polui o meio ambiente. As clientes presenciam o 

deslacrar da toalha e assim ficam seguras de que não serão contami-

nadas com nenhuma doença capilar.

Quadro 1 – Inovação de processo e sustentabilidade na 
Unhas Fast.

Inovação de  
Processo

Motivação para adoção  
da inovação

Resultados de  
Sucesso

Substituição de 
toalhas descartá-
veis por toalhas 

terceirizadas

- Sustentabilidade
- Redução de custos

- Satisfação de Cliente

- Menor produção de resíduos
- Redução de custo em 0,11 por toalha

- Satisfação do cliente garantindo higiene 
e segurança

Fonte: Elaboração Própria
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Conclusão

Cada vez mais torna-se evidente o fato de que as medidas mera-
mente tecnológicas não proporcionam soluções realmente satisfató-
rias para os problemas ambientais ocasionados pela ação humana. O 
questionamento de nossa relação com a natureza expressa o desejo 
de novos valores e de novas atitudes em relação ao meio ambiente. 
Conceitos como atenção, supervisão e cuidado para a manutenção, 
tem que substituir a doutrina tradicional da superioridade do ser hu-
mano sobre a natureza (BEHLING, 1996).

Sachs (1986) diz que se trata de adotar uma nova atitude, dese-
nhando-se tecnologias apropriadas às condições do ambiente natu-
ral e social em que serão utilizadas, em vez de se impor tecnologias 
importadas, testadas em condições ecológicas, culturais e sociais 

Em busca de adoção de processos que ocasionasse a prática 
sustentável, a Unhas Fast procurou em seus processos algo que 
poderia, além de diminuir resíduos, trazer bem estar, confiabilidade, 
credibilidade e saúde para suas clientes. Esse foi início para um pen-
samento sustentável, que tem tido muita receptividade por todas as 
clientes, que percebem o interesse que a empresa tem em preservá-
-las bem como ao meio ambiente.

Esse é o caminho que a Unhas Fast está buscando trilhar, o ca-
minho da sustentabilidade. Suas ações não vão parar por esta, pois 
se posiciona receptiva para a inovação, conhecimento, parcerias e 
práticas de sucesso no meio corporativo. O desejo da Unhas Fast é 
continuar nessa rota de busca em implementar ações ecologicamen-
te corretas, economicamente justas, socialmente aceitáveis e finan-
ceiramente viáveis.
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Estudo de caso: Xetá – 
experiências ao ar livre

Rodrigo de Barros1

Introdução 

Devido a crescentes demandas e à constante aceleração de pro-
cessos e instantaneidade de informações, a sustentabilidade é cada 
vez mais vista como uma prática necessária ao alinhamento e dire-
cionamento de ações e resultados perenes que possam ser aprovei-
tados de forma global, local ou ainda inter e intraempresas. Nessa li-
nha tem-se que sustentabilidade é o novo nome do desenvolvimento, 
incluindo suas várias dimensões: econômica, social, cultural, físico-
-territorial e ambiental, político-institucional e científico-tecnológica. 
(ROCHA LOURES, 2009). 

As organizações devem buscar o aperfeiçoamento no uso dos re-
cursos, além de potencializar sua produção ou prestação de serviços 
de forma sistematicamente responsável, a fim de manter-se competiti-
va em mercados cada vez mais disputados. 

É nesse cenário que a empresa Xetá – Experiências ao ar Livre 
desenvolve suas atividades. Pautada em princípios sustentáveis e 
atuando no segmento de ecoturismo e turismo de aventura, o em-
preendimento, atendido pelo Programa Nacional Agentes Locais 
de Inovação do Sebrae, incorpora rotineiramente ações focadas 
na sustentabilidade. 

1 Turismólogo, especialista em Gestão do Conhecimento e da Inovação, Mestrando em Engenharia de 
Produção e Agente Local de Inovação Sebrae no Paraná e Fundação Araucária
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Assim, tem-se, a seguir, um breve debate sobre a sustenta-
bilidade aplicada à realidade de micro e pequenas empresas e o 
relato de boas práticas adotadas pela “Xetá”, focadas em desen-
volvimento sustentável. 

Sustentabilidade:  
breve evolução conceitual 

Devido à amplitude do conceito em torno de sustentabilidade, é vá-
lido explicar que a definição para esse termo passou por modificações 
que o levaram a englobar mais que aspectos de preservação ambiental. 

Essa afirmação é corroborada pela definição de desenvolvimento 
sustentável elaborada pela Comissão Mundial sobre Meio Ambien-
te e Desenvolvimento da ONU, a qual afirma que desenvolvimento 
sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem 
comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às 
suas próprias necessidades (CMMAD, 1991). 

Nesse contexto, deve-se considerar que, embora a comunidade 
empresarial seja a grande geradora de empreendedorismo, renda e ri-
queza, em paralelo, ela tem contribuído, de forma contundente, para as 
disfunções dos sistemas do nosso mundo (ROCHA LOURES, 2009). 

Assim, entende-se que a questão de sustentabilidade deve ser 
considerada em todas as esferas sociais, desde a natureza em seu 
estado da arte, passando pelas pessoas, micro e pequenas empre-
sas até indústrias mundiais. 
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A sustentabilidade para  
Micro e Pequenas Empresas 

Em 2002, dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas (Sebrae) e do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) já apontavam a importância das micro e pequenas 
empresas (MPEs), indicando que do total de empresas formais no 
Brasil, 99,2% eram MPEs. Corroborando com esses dados, tem-se 
que, em 2010, esse tipo de empreendimento respondeu por 99% 
das empresas formais do Brasil, atuando como responsável por mais 
da metade de empregos formais não agrícolas bem como da massa 
salarial paga aos trabalhadores (SEBRAE; DIEESE2, 2011). 

Nessa linha de raciocínio, Carlos Alberto dos Santos (Diretor-Técnico 
do Sebrae), em entrevista ao portal “Mercado Ético”3, no ano de 2011, 
afirmou que sem a participação das MPEs torna-se difícil falar em socie-
dade sustentável, uma vez que elas, conforme exposto anteriormente, 
representam 99% de todas as unidades produtivas do País. 

Dessa forma, é possível perceber que sustentabilidade não é uma 
opção para as micro e pequenas empresas e sim uma obrigação. 
Constatando-se o impacto desses empreendimentos no Brasil, con-
clui-se que a gestão sustentável passa inevitavelmente por empresas 
desse porte, as quais utilizam a sustentabilidade tanto para manter-se 
no mercado quanto em resposta a questões sócioambientais em que 
estão envolvidas. 

2 Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos.
3 www.mercadoetico.com.br – acesso em 19/03/2012.
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Ações sustentáveis para  
Micro e Pequenas Empresas 

Há diferentes e diversas formas de trazer à tona ações susten-
táveis para as MPEs. Entretanto, vale destacar que o empresário da 
micro e pequena empresa precisa visualizar resultados concretos na 
execução de ações sustentáveis. 

Sobre essa temática, Fonseca (2011) afirma que para um per-
centual expressivo de empresários, as oportunidades de ganhos 
relacionadas à questão ambiental ainda não estão bem eviden-
ciadas. Isso significa que há necessidade de esclarecer melhor 
esse público quanto às vantagens de ações relacionadas à pre-
servação ambiental. 

Embora muitas empresas já pratiquem ações de desenvolvimento 
sustentável, sabe-se que a sistematização em torno desse tema ain-
da é incipiente. Sobre isso, Fonseca (2011) ainda afirma que a maioria 
dos empresários não tem nenhum conhecimento sobre o tema, mas 
na prática, entre 61% e 80% já realizaram algum tipo de ação sus-
tentável, como controle do consumo de energia, água e papel, coleta 
seletiva e tratamento de resíduos tóxicos. 

Ações e iniciativas são colocadas à disposição do empresariado, 
a fim de prover o conhecimento necessário para a sistematização da 
gestão sustentável, criando-se assim uma cultura de sustentabilidade 
nas MPEs, passível de reprodução e de alcance expressivo àquelas 
que constituem 99% dos negócios formais no País. 
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Alinhado com o que foi exposto, tem-se a seguir o exemplo da 
microempresa “Xetá – Experiências ao Ar Livre”, conhecida regional-
mente pela sua preocupação em relação ao desenvolvimento susten-
tável. Essa empresa é atendida atualmente pelo Programa Nacional 
Agentes Locais de Inovação (ALI), do Sebrae. 

Experiências de Sustentabilidade ao  
Ar Livre 

Tal qual seu propósito mercadológico, a Xetá – Experiências ao Ar 
Livre é uma empresa ancorada na sustentabilidade. Seu portfólio de 
serviços oferece experiências ligadas principalmente ao turismo de 
aventura e ao ecoturismo. Iniciou suas atividades em abril de 2009 
com escritório base na cidade de Ponta Grossa (PR).

A empresa demonstra sua preocupação com o desenvolvimento 
sustentável tanto em seus serviços quanto em sua visão de mercado, 
a qual é reforçada pela sua missão que consiste em desenvolver pro-
gramas ambientalmente corretos, bem como comercialmente e social-
mente justos. Ou seja, há o entendimento de que uma empresa não 
pode concentrar suas ações e estratégias somente voltadas ao lucro. 

A Xetá atualmente recebe o atendimento do Sebrae, por meio do 
Programa Nacional Agentes Locais de Inovação (ALI), que tem por 
finalidade disseminar a cultura da inovação nas micro e pequenas 
empresas. Com a participação no ALI, diagnosticou-se a necessi-
dade de fortalecer as ações comerciais da empresa, sem deixar de 
lado suas principais características: formação de parcerias e sus-
tentabilidade baseando-se em novas abordagens para fortalecer o 
diálogo com o cliente, novas estratégias para promoção de vendas, 
considerar a utilização de novas ferramentas de gestão, elaborar 
plano de marketing e pesquisa de satisfação com o cliente. 
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Como resultado quantitativo, pós-implementação das ações su-
geridas pelo ALI, Raphael Marcondes (sócio-proprietário da empresa) 
relata que houve um aumento de 279% no faturamento da empresa. 
O aumento do número de clientes foi de 269%. Esse resultado, aliado 
às ações rotineiras da empresa, comprovam que é possível crescer 
com foco na sustentabilidade. 

A empresa também é filiada à Associação Brasileira das Empresas 
de Ecoturismo e Turismo de Aventura (Abeta) desde março de 2010, 
ocupando atualmente a vice-coordenação da Comissão Paraná. 

Articulou em 2010 uma parceria com a Cooperativa Paranaense 
de Turismo (Cooptur), onde desenvolveu produtos específicos como 
roteiros de imersão por atrativos da região dos Campos Gerais. 

Atua em organizações como Ponta Grossa Convention & Visitors 
Bureau4, Conselho Municipal de Turismo da cidade de Ponta Grossa 
(PR) e do Conselho Consultivo do Parque Estadual de Vila Velha. 

Reforçam o comprometimento com a sustentabilidade em ações 
como: compostagem de todos os resíduos orgânicos gerados no es-
critório e nas atividades; separação de resíduos sólidos secos para 
a reciclagem; estímulo aos seus sócios e condutores a realizarem 
doação de sangue regularmente; utilização de condutores locais, as-
sim como serviços de hospedagem, alimentação e transporte dos 
municípios onde atuam, entre outras.

 Recentemente, a empresa pleiteou o Selo Social de Ponta Gros-
sa referente às ações realizadas no ano de 2011. O resultado será em 
maio de 2012. 

4 Órgão responsável pela organização e captação de eventos na cidade de Ponta Grossa (PR)
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Exemplos como esses demonstram que a sustentabilidade está 
ao alcance das micro e pequenas empresas, e que essas ações, 
além de auxiliarem na construção da imagem da empresa perante 
seu público consumidor, incrementam as receitas, fortalecem parce-
rias e comprometem-se com o meio ambiente e a sociedade. 

Conclusão 

Todas as micro e pequenas empresas podem encontrar caminhos 
e ações que promovam o desenvolvimento sustentável, tanto interna 
como externamente. Cabe a esses empreendimentos entenderem 
que se trata de uma relação “ganha-ganha”, onde tanto o empresário 
quanto a sociedade em geral terão benefícios. 

A sustentação das empresas no mercado, bem como a susten-
tabilidade corporativa e ambiental só serão possíveis com o envolvi-
mento de todos por meio da disseminação da cultura do desenvolvi-
mento sustentável.

Empresários precisam de resultados. A sociedade precisa de re-
cursos. Nessa via de duas mãos, cabe a todos promover o entendi-
mento necessário para que não ocorra nenhuma colisão. 

Sustentabilidade não é opção. Sustentabilidade é obrigação. Assim, 
os gestores precisam ir além da máxima conhecida, buscando o quanto 
antes inovar para competir; para competir com sustentabilidade.
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Inovação na prática:  
uma história de sucesso

Marina Daros Massarollo1 
Alyne Chicocki2 

Nézio José Silva3

O Programa Agentes Locais de Inovação (ALI), do Sebrae, em 
parceria com a Fundação Araucária, representa no Paraná um es-
forço inteligente para oferecer aos empresários de micro e pequenas 
empresas (MPEs) o acesso a conhecimentos e recursos que facilitem 
a implementação de processos de inovação e contribuam para o au-
mento da competitividade das empresas. 

Uma das principais dificuldades de inserir a inovação na agenda 
das MPEs está na resistência cultural dos empresários, fruto do des-
conhecimento e da visão imediatista da gestão, que espera retorno 
rápido das ações implementadas na empresa (SANTOS, 2011).

As inovações – incrementais ou radicais – devem fazer parte da 
cultura das empresas para alavancar a competitividade do setor. Mui-
tos empresários falam sobre a importância da inovação para o ne-
gócio, mas percebe-se a dificuldade de praticá-la e adotá-la como 
rotina na empresa. A consequência desse fator comum nos empreen-
dimentos são os gargalos que prejudicam os propósitos da inovação 
identificados nas organizações empresariais, como criar diferencial.  

1 Engenheira de Alimentos pela Universidade Estadual do Centro Oeste. Especialista em Perícia Ambiental. 
Agente Local de Inovação no setor de agronegócio, Sebrae no Paraná e Fundação Araucária.

2 Engenheira Agrônoma pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Agente Local de Inovação no 
setor de agronegócio, Sebrae no Paraná e Fundação Araucária.

3 Bacharel em Ciências Contábeis pela Unicentro, especialista em Marketing e Gestão de Negócios pela 
FAE Business School, MBA em Desenvolvimento de Ambientes pela Universidade Positivo e Gestor de 
Projetos – Sebrae no Paraná.
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Para os autores Johnson e Lundvall (2000) e Cassiolato e Lastres 
(2001), inovação e desenvolvimento não dependem de tecnologia de 
última geração, e sim dos processos interativos de aprendizagem e 
transmissão de conhecimento. Nesse sentido, constatam que as es-
tratégias regionais e municipais de desenvolvimento sustentado não 
podem dispensar a interação dos diversos agentes sociais na circula-
ção ampliada do conhecimento e da informação.

A gestão financeira, de produção e escassez de mão de obra qua-
lificada são os principais gargalos identificados nas MPEs do setor de 
alimentação em Francisco Beltrão (PR). A falta de qualificação de co-
laboradores gera baixa produtividade e a carência de gestão financei-
ra diminui a competitividade num mercado cada vez mais dinâmico, 
exigente e globalizado. A sustentabilidade também tem sido foco das 
ações das pequenas empresas que visam ao desenvolvimento e ao 
crescimento, sem gerar desequilíbrio ambiental, social e econômico.

A inovação e as oportunidades de mercado, principalmente no 
caso das MPEs, não são uma regra geral, mas envolvem além de 
uma forte capacitação, a criação de um ambiente favorável e de sis-
temas econômicos locais que permitam potencializar recursos que 
aumentem a velocidade de incorporação de inovações, de conheci-
mentos, de relacionamento, cooperação e mesmo outras garantias, 
como a financeira (MANCINI; LORENZO, 2009).

Por meio da metodologia utilizada para medir o grau de inovação 
do case de sucesso relatado neste artigo, foi possível avaliar a implan-
tação da cultura de inovação na empresa e as estratégias utilizadas 
para a prática rotineira da gestão da inovação.

A metodologia do Programa Nacional ALI

O Programa Nacional Agentes Locais e Inovação (ALI) é uma 
proposta que tem como objetivo auxiliar os empresários de MPE 
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na prática da gestão da inovação, de modo a tornar suas empresas 
aderentes à cultura da inovação como estratégia de competitivida-
de. A metodologia utilizada a fim de conhecer o grau de inovação 
da empresa é a aplicação dos diagnósticos Empresarial e do Grau 
de Inovação. Por meio do Diagnóstico Empresarial realizado após a 
adesão da empresa ao projeto, é possível conhecer questões da ges-
tão empresarial, como os processos e atividades desenvolvidos na 
empresa. Com a aplicação do Diagnóstico do Grau de Inovação (T0) 
é possível visualizar como o empresário gere a inovação antes do tra-
balho do ALI. Assim são propostas ações que podem contemplar 13 
dimensões de acordo com a real situação da empresa. Ao final de 24 
meses, tempo aproximado de duração do Programa Nacional ALI, é 
feito novo diagnóstico de inovação (T1) para mensurar o progresso da 
empresa, a fim de torná-la inovadora, por meio da prática sistemática 
da gestão da inovação.

O hot dog que é sucesso

No ano 2000, nascia o Hot Dog da Isaura, pequena empresa es-
pecializada na produção e venda de cachorro-quente em um veículo 
adaptado para esse fim, em pontos estratégicos da área urbana do 
município de Francisco Beltrão (PR).

O pão extramacio, recheios cuidadosamente preparados com 
produtos de qualidade, o toque caseiro e o atendimento especial caí-
ram no gosto do público. Logo a empresária percebeu a necessidade 
de abrir outro ponto de atendimento, projeto realizado em agosto de 
2007, com a nova clientela formada predominantemente por estu-
dantes universitários, devido à localização do veículo – nas proximi-
dades da faculdade local. 

Os proprietários Isaura e Edmilson aderiram ao Programa Na-
cional ALI em agosto de 2011. Por meio da análise do diagnós-
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tico do grau de inovação, recomendou-se algumas ações com 
a finalidade de aperfeiçoar processos e produtos, melhorando 
os resultados financeiros, administrativos e de gestão da em-
presa. As ações recomendadas basearam-se principalmente em 
lançamento de novos produtos, fortalecimento das redes de rela-
cionamento, criação de novos canais de venda, fontes externas 
de conhecimento e marketing, sempre com foco em aumentar a 
sustentabilidade da empresa.

ALI e Hot Dog da Isaura –  
Parceria de Sucesso

Com os gargalos apontados pelo Diagnóstico do Grau de Inova-
ção T0 (Figura 1), elaborou-se ações visando a solucionar as defici-
ências observadas na empresa e o estabelecimento de prazos para 
o seu cumprimento:

a) Dimensão Oferta

A empresa buscou as sugestões dos clientes e por meio delas in-
vestiu no desenvolvimento de novos produtos que têm feito sucesso 
entre o público consumidor, como diversidade de lanches, teste de pro-
dutos e tecnologia própria, criando assim um diferencial na qualidade 
e no sabor de seus lanches: cachorro-quente com molho – opcionais 
de 17 itens – sanduíches naturais, sendo que o cliente escolhe o pão, 
recheio principal, acompanhamento e complemento; espetinho com 
padrão de ingredientes e tamanho, salgados assados, xis e salada de 
frutas com sorvete. Inicialmente, a empresa oferecia apenas os lanches 
fabricados pela equipe e terceirizados, hoje trabalha com produtos de 
conveniência, o que lhe gera um maior retorno financeiro.
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b) Dimensão Clientes

Como um dos objetivos da inovação é aumentar a competitivi-
dade da empresa, é importante que ela esteja de acordo com as 
necessidades dos clientes. Isso se constata  por meio de pesquisas 
de opinião, caixa de sugestões e pesquisa de satisfação dos clientes. 
A empresária Isaura identificou necessidades não atendidas, como 
máquina de cartão de crédito, geladeira específica para cerveja e tele-
-entrega, por meio da interação que ela e seus colaboradores têm 
com os clientes.

A empresa, no último ano, identificou novos clientes para a venda 
dos produtos, um público com características diferentes dos habi-
tuais clientes (estudantes). Com as melhorias feitas na estrutura e 
o horário de atendimento diferenciado, atraiu famílias e pessoas do 
bairro. Com a implantação da tele-entrega, a empresária atenderá 
toda a cidade.

Foi por meio das sugestões dos clientes que a empresária me-
lhorou a estrutura física, bem como ampliou a linha de produtos e 
serviços oferecidos (linha telefônica, TV à cabo, internet, wireless) 
e fez algumas alterações no atendimento e na forma de trabalho 
em decorrência das necessidades deles, prolongando o horário de 
atendimento, abrindo a empresa aos sábados e durante as férias 
da universidade.

c) Dimensão Relacionamento

Para melhorar o relacionamento com os clientes, a empresária 
adotou medidas visando a consolidar a empresa num ponto fixo den-
tro ou próximo da universidade. Entre elas, cartão fidelidade e lanche 
gratuito no dia do aniversário, além de oferecer um ambiente onde os 
clientes pudessem desfrutar de uma programação completa de TV 
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à cabo e internet wireless gratuita. A empresa também se relaciona 
com os clientes por meio de redes sociais na internet, e futuramente 
o site, que está em desenvolvimento.

d) Dimensão Processos

As melhorias de processo devem ser feitas a fim de obter mais 
eficiência e qualidade dos produtos finais. As alterações realizadas 
foram: reprogramação da compra de matéria-prima, para manter um 
estoque semanal, e reforma na estrutura física, para melhor atender 
os consumidores. A prática de gestão adotada pela empresa é a ter-
ceirização de alguns produtos.

Os aspectos ecológicos são parte integrante dos processos de 
negócio da empresa e deve ser adequado às legislações. Mostrando 
preocupação com o meio ambiente, a empresária tomou a iniciativa 
de fazer pequenas mudanças que resultam em grandes ganhos am-
bientais. O guardanapo, que antes era levado à mesa em um porta 
guardanapos, passou a ser entregue embalado individualmente a fim 
de evitar o desperdício. Os lanches são entregues em saquinhos re-
cicláveis e não mais em sacola plástica. Alguns resíduos foram desti-
nados como oportunidade de aumentar a receita, por meio da sepa-
ração de vidro, plástico, metal e papel, e a venda desses materiais.

e) Dimensão Organização

As alterações nas atividades dos colaboradores e reuniões peri-
ódicas de discussão são duas formas de inovação em organização. 
No último ano, a empresária criou um calendário de reuniões quin-
zenais e implantou o quadro de distribuição de tarefas (QDT), que foi 
possível devido ao comprometimento da equipe.
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A empresária firmou parcerias importantes com três empresas di-
ferentes, fornecedoras de espetinho, pão para os lanches e salgados 
assados. A troca de ideias com fornecedores e concorrentes é pes-
soal, informal e por meio de e-mail.

f) Dimensão Ambiência Inovadora 

A empresa participou de eventos promovidos pelo Sebrae, como 
o Workshop de Inovação, curso de vendas e seminário de inovação. 
A empresa também utilizou o Sebraetec para desenvolvimento da 
logomarca e embalagens.

Os resultados das ações ficaram evidenciados na mensuração do 
grau de inovação (T1), por meio do resultado da inovação em 13 dimen-
sões. O gráfico abaixo mostra a evolução global de 58% (1,90 para 3,0), 
além da evolução de 200% (1,5 para 4,5) para a dimensão organização.

Figura 1: Mensuração do Grau de Inovação
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Fonte: Sistema de Monitoramento e Gestão do Programa ALI no Paraná.
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O desenvolvimento das ações propostas possibilitou à empresa a 
diferenciação da concorrência, tornando-a mais competitiva, além da 
aproximação do empresário com os clientes, do aumento das vendas 
e da criação de um ambiente propício para a gestão da inovação por 
meio da busca de informações.

Conclusão

A empresa Hot Dog da Isaura pode ser considerada um caso de 
sucesso e exemplo em inovação. Com o apoio do Programa ALI foi 
possível modificar processos, produtos, ações de marketing e a es-
trutura organizacional da empresa, evidenciando a sustentabilidade, 
aumentando a competitividade e, consequentemente, o resultado fi-
nanceiro da empresa.

Com a finalização do projeto, a empresária continuará monitorando 
as dimensões e praticando sistematicamente a gestão da inovação.
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Inovação em processos 
produtivos potencializa 

sustentabilidade em pequenas 
confecções do Paraná

André Luiz Turetta1

Introdução

Os Agentes Locais de Inovação (ALI) e o Sebraetec são progra-
mas nacionais formatados para viabilizar o acesso à tecnologia pelas 
micro e pequenas empresas (MPE). Criam condições para que elas 
absorvam o conhecimento necessário e aprimorem seus processos e 
produtos, garantido resultados sustentáveis.

Tais programas fomentam o desenvolvimento local e desmistifi-
cam a complexidade da inovação para as pequenas empresas. Por 
meio de diagnósticos aplicados pelo ALI em 60 empresas desse seg-
mento, foi possível traçar uma estratégia clara de atuação, avaliando 
a efetividade desses programas.

A baixa produtividade e o amadorismo na gestão da produção 
foram os principais gargalos identificados na região de Altônia (PR). 
Essa condição afeta negativamente a sustentabilidade das organiza-
ções. Principalmente porque a produção combina fatores que estão 
relacionados à competência essencial e à geração de receitas.

1 Administrador pela Universidade Estadual de Maringá. MBA em Controladoria de Gestão Empresarial e 
Finanças. Agente Local de Inovação no setor do vestuário, Sebrae PR e Fundação Araucária.
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Como ajudar a micro e a pequena empresa a inovar frente a esse 
desafio? O caso de sucesso aqui relatado tornou-se mais sustentá-
vel do ponto de vista econômico e social, por meio de soluções de 
fácil acesso.

Estratégia de atuação

O atendimento à MPE precisa atentar para a coerência entre ne-
cessidade e disponibilidade de soluções no mercado, que impactem 
a empresa também no longo prazo. A articulação de eventos de sen-
sibilização e capacitação – como as Clínicas Tecnológicas – foi desen-
volvida com o apoio do projeto setorial do Sebrae, Polo do Vestuário 
do Noroeste do Paraná. Essa iniciativa esclarece os temas relevantes 
para os empresários e atenua a resistência à mudança.

Para assegurar a assertividade tanto da escolha do provedor 
como das soluções/ações recomendadas para sanar o gargalo pro-
dutivo das indústrias, objetivos de trabalho de campo foram estabele-
cidos com os provedores, a partir dos diagnósticos realizados:

a)  Melhorar o fluxo de materiais, adequando o layout e a progra-
mação da produção;

b)  Avaliar a necessidade de atualização de equipamentos;

c) Conscientizar a equipe sobre os novos métodos de trabalho;

d)  Apoiar na problemática da variabilidade e do volume, que in-
fluenciam diretamente na produtividade e no custo (BERTA-
GLIA, 2003, p. 118-119);

e)  Indicar soluções em saúde e segurança do trabalho, mapeando 
riscos ergonômicos.
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Entre as 60 empresas atendidas, 30 receberam subsídios do  
Sebraetec para inovar. Muitas recuperaram a defasagem de produtivi-
dade e obtiveram indicadores de até 40% de aumento no número de 
peças confeccionadas. Esses resultados reafirmam a importância da 
transferência de tecnologia industrial básica para a MPE.

Gerenciando a inovação

A inovação (radical ou incremental) é o resultado de um processo 
de gestão que se pauta no conhecimento e na aprendizagem con-
tínua. Esse processo de gestão subsidia a empresa na busca por 
soluções coerentes com suas necessidades (fraquezas), e permite 
monitorar o ambiente externo para identificar novas oportunidades 
(TIDD et al. 2004, p. 30-35).

Todo incremento tecnológico, seja na engenharia de produto ou 
de processo, para que seja efetivado com sucesso na cultura e na 
estrutura organizacional, necessita de uma sistemática (diagrama 
abaixo) que minimize a resistência do empreendedor e desenvolva na 
empresa uma ambiência inovadora, a partir de um clima colaborativo 
(BACHMANN, p. 20-47, 2010).

O ALI e o Sebraetec são programas que se pautam no viés da 
sustentabilidade, numa perspectiva de desenvolvimento local e de 
economia inclusiva. A densidade de empresas do mesmo setor per-
mitiu uma tratativa comum para o território de Altônia (PR), região de 
IDH médio-baixo (SEBRAE/PR, IDMPE. 15 de fevereiro 2012).
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Figura 1: Adaptado de “Processo para gestão da 
inovação”. 
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Fonte: REIS, Dálcio R. et al. Gestão da Inovação. Inovar para competir. 2009, p. 64.

Caso de sucesso

A Transtur Jeans confecciona e vende sua marca, além de prestar 
serviços para indústrias de São Paulo, como oficina de costura. Con-
ciliar os dois perfis empresariais, utilizando a mesma estrutura sempre 
foi um desafio para o casal de empreendedores Maria Filomena e 
Dorival Pessuti.

O casal aderiu ao Programa ALI em junho de 2010. A primeira 
ação recomendada foi participar da capacitação “Aprender a Empre-
ender – Têxtil e Confecções”. Decisiva para a sensibilização quanto à 
necessidade de se inovar nos processos produtivos da fábrica.

A ausência de um fluxo de trabalho coerente com o produto vinha 
impactando sobremaneira as receitas da empresa. Era difícil lidar com 
a variação dos tamanhos nos lotes e com a variabilidade das peças. 
Os diagnósticos apontavam produtividade abaixo do ideal.
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O Prumo2 foi a oportunidade para inovar nos processos da fá-
brica. A consultoria técnica desenvolveu ações para melhorar a sus-
tentabilidade dos processos, tais como: readequação do layout das 
máquinas, aquisição de novas prateleiras para os estoques em pro-
cesso, setorização da linha de produção (preparação/montagem/
acabamento) e antecipação de etapas do processo.

 Além de diminuir a fadiga dos colaboradores, a produção passou 
a fluir com mais velocidade. Os ajustes realizados pelo Prumo ocasio-
naram o aumento do número de peças costuradas em 20%. A chefia 
de produção relatou menos cansaço e mais comprometimento da 
equipe, que apontava satisfação com as mudanças.

Em 2011, a empresa passou por uma troca da chefia de produção 
e pela demissão de um funcionário-chave no setor do acabamento. Os 
empresários recorreram ao Sebraetec para solucionar a defasagem na 
produtividade em função das transições e garantiram a qualidade dos 
produtos fabricados por meio da capacitação dos novos colaboradores.

O ALI recomendou ainda a participação numa palestra sobre Saúde 
e Segurança do Trabalho, promovida pelo Sesi/PR. A intenção era ado-
tar ferramentas que garantissem melhorias no ambiente de trabalho.

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) foi implan-
tada na empresa, e os laudos do Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais (PPRA) foram feitos. Atualmente, os exames periódicos 
exigidos pelo Ministério do Trabalho são realizados pelo Sesi/PR e a 
empresa ainda reduziu custos com as medidas. Inovação que garan-
tiu sustentabilidade na dimensão social da empresa.

2 “Projeto Unidades Móveis, van equipada leva tecnologia especializada. O principal objetivo é melhorar os 
processos produtivos e dar oportunidade de maior competitividade para as empresas.” Disponível em 
<www.pr.senai.br/prumo> Acesso em 22 de janeiro de 2012.
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Na dimensão ambiental, não houve intervenção, já que a empre-
sa sempre destinou adequadamente seus resíduos sólidos. Como 
exemplo a ser seguido, a Transtur Jeans colabora com a preservação 
do meio ambiente.

Os resultados das ações ficaram evidenciados na mensuração 
do grau de inovação3, ferramenta do Programa ALI. Ela mede a prá-
tica da inovação em 13 dimensões organizacionais. O gráfico abaixo 
mostra a evolução global de 22% (2,05 para 2,5), além da evolução 
de 77% (1,3 para 2,3) para a dimensão processos.

Figura 2: Mensuração do grau de inovação 
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Fonte: Sistema de Monitoramento e Gestão do Projeto ALI no Paraná.

Conclusão
A Transtur Jeans é um caso de sucesso na temática “inovação e 

sustentabilidade”. Além de aderir a soluções disponíveis no mercado 
para inovar em seus processos, otimizou recursos e estruturou as 
áreas de produção e de saúde e segurança do trabalho.

3 Metodologia para estimar o grau de inovação nas MPE. (BACHMANN, D. e DESTEFANI J., 2010) Disponí-
vel em <www.bachmann.com.br> Acesso 25.01.2012.
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Com a redução de custos e com o ganho de produtividade, a em-
presa aumentou sua lucratividade. Isso tem permitido investir em novos 
equipamentos, o que beneficia não apenas o processo, mas também 
os colaboradores, do ponto de vista ergonômico. Outras medidas nes-
se sentido foram recomendadas, como a implantação dos 5S.

Com a finalização dos atendimentos pelo Programa ALI, a empre-
sa fará a gestão da inovação para monitorar novas oportunidades de 
se inovar também em outras dimensões da empresa.
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Termo de Referência para  
Atuação do Sistema Sebrae 

em Sustentabilidade

1 – Introdução

Este Termo de Referência é consequência da constatação de 
que a competitividade de uma empresa passa a estar associada, 
cada vez mais, à adoção de práticas sustentáveis. Ele não pre-
tende exaurir a discussão sobre o tema e certamente passará por 
atualizações periódicas, pois sua utilidade dependerá do acom-
panhamento sistemático das demandas do mercado por práticas 
sustentáveis e da assimilação, por parte das Micro e Pequenas 
Empresas (MPE), dessa nova forma de fazer negócios e das opor-
tunidades por ela geradas.

A elaboração deste documento teve início com um processo 
democrático e virtual de consulta aos colaboradores do Sistema 
Sebrae; uma open innovation que permitiu a construção remota e 
participativa de um documento de orientação para todos aqueles 
que levam o Sebrae até os pequenos negócios.

Foram 320 contribuições, das 28 unidades do Sistema  
Sebrae, com 1.346 sugestões, enviadas ao Centro Sebrae de 
Sustentabilidade; uma mostra robusta da complexidade do tema 
e da diversidade e riqueza de entendimentos dentro do Siste-
ma. Essas contribuições foram muito úteis e também constituem 
matéria-prima para futuros trabalhos.

A sustentabilidade tem despertado paixões, mudado opini-
ões e definido comportamentos, o que, em muito, lhe faz asse-
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melhar a outras tantas ideias que surgiram na sociedade e não 
passaram de uma questão de moda. Para o Sistema Sebrae, 
a sustentabilidade representa um modo; o modo de pensar o 
cliente e de efetivamente promover a competitividade das em-
presas no seu atendimento.

2 – Objetivo

Estabelecer os eixos estratégicos de atuação para que o aten-
dimento do Sistema Sebrae promova a adoção de práticas sus-
tentáveis como diferencial competitivo pelos pequenos negócios.

3 – Justificativa

É missão do Sebrae “Promover a competitividade e o desen-
volvimento sustentável das micro e pequenas empresas e fomen-
tar o empreendedorismo”.

O direcionamento estratégico 2009-2015 do Sistema Sebrae 
estabelece ainda que a instituição deve “Atuar como agente cata-
lisador de iniciativas para melhorar a competitividade das micro e 
pequenas empresas, gerando resultados crescentes e de impacto 
para o desenvolvimento sustentável do Brasil”.

No atual panorama de negócios, é inegável que a sustenta-
bilidade se tornou um diferencial competitivo. Nesse sentido, a 
empresa ganhará competitividade se estabelecer práticas susten-
táveis na sua relação com consumidores, clientes, fornecedores, 
funcionários e com a sociedade em geral.
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Além disso, as empresas devem estar em conformidade 
com aspectos da sustentabilidade presentes na legislação e, 
também, aproveitar as oportunidades oferecidas por políticas 
de governo que incentivam a adoção de práticas sustentáveis 
em todo o processo produtivo.

É sabido que, nos últimos anos, o Sistema Sebrae realizou uma 
série de atendimentos por meio de programas e projetos que in-
cluem a sustentabilidade, valor novo e altamente estratégico para 
a competitividade. No entanto, essas importantes iniciativas ainda 
estão difusas no dia a dia do Sistema.

Um passo importante para uma atuação organizada do Sistema 
Sebrae nesta temática foi a inauguração, em abril de 2011, do Cen-
tro Sebrae de Sustentabilidade, em Cuiabá, cuja finalidade é ser um 
centro de referência nacional em sustentabilidade aplicada às micro 
e pequenas empresa. Assim, o centro visa a apoiar a transversaliza-
ção da sustentabilidade em todo o atendimento do Sistema Sebrae.

4 – Contexto da sustentabilidade

O panorama atual do mercado demonstra um movimento 
crescente de condicionamento do sucesso de um negócio à assi-
milação de práticas sustentáveis, capazes de propiciar ganhos à 
imagem e agregar valor à empresa.

A sustentabilidade empresarial pressupõe que a empresa seja 
rentável, gere resultados econômicos e ainda contribua para o de-
senvolvimento da sociedade. Trata-se do conceito de Triple Bottom 
Line (Tripé da Sustentabilidade), que determina que a empresa deve 
gerir suas atividades em busca não só do resultado econômico, 
mas também dos resultados ambiental e social. Nesta perspectiva, 
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o bem-estar das pessoas, a preservação da natureza e os lucros es-
tão integrados ao negócio e não podem ser dissociados. É a visão 
dos 3Ps – people (pessoas), planet (planeta) e profit (lucro).

As Micro e Pequenas Empresas, pela sua proximidade com 
o consumidor, têm a oportunidade de rapidamente perceber as 
práticas sustentáveis demandadas e adotá-las como diferencial 
competitivo. Ser competitivo significa ser capaz de ofertar no mer-
cado um produto com as características exigidas no momento e 
com o preço que o consumidor está disposto a pagar. É ter um 
posicionamento diferenciado para os consumidores, comprado-
res, formadores de opinião e sociedade organizada, em relação 
aos seus concorrentes.

A sustentabilidade, integrada à gestão do negócio, é conquis-
tada por etapas e de forma continuada. É fundamental que se 
tenha uma estratégia bem definida, tanto no processo produtivo, 
como na conquista de mercado, sobretudo no campo dos ne-
gócios sustentáveis. É essencial manter o foco e ter indicadores 
claros e precisos para avaliação e ajuste de percurso.

O posicionamento do negócio em relação à sustentabilidade 
pode trazer efeitos tanto positivos (quando as MPEs se anteci-
pam e ganham mercado) quanto negativos (quando não possuem 
práticas diferenciadas e perdem competitividade). A gestão vol-
tada para a sustentabilidade é uma oportunidade para um salto 
de qualidade nos produtos e serviços oferecidos pela empresa e 
para a criação de negócios inovadores. O fator determinante para 
o sucesso das iniciativas é a agilidade das MPEs responderem às 
demandas de mercado relacionadas à temática da sustentabilida-
de e tornarem-se reconhecidas por isso.

O desenvolvimento e a aplicação de ferramentas de gestão 
simplificadas e inteligentes transformam os investimentos iniciais 
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dessa mudança em ganhos de eficiência e redução de desperdí-
cios, o que amplia a rentabilidade da empresa. Estes são exem-
plos de práticas sustentáveis que tornam o empreendimento 
mais competitivo.

Neste aspecto, a partir da década de 90, observou-se no mun-
do todo o desenvolvimento de inúmeros padrões, iniciativas, nor-
mas, diretrizes, ferramentas relacionadas ao tema da sustentabi-
lidade. Estes instrumentos, de natureza obrigatória ou voluntária, 
podem ter abrangência regional, nacional ou internacional e advir 
do setor público, de diversos setores industriais ou mesmo da so-
ciedade civil organizada.

Um exemplo desses instrumentos são as publicações 
“Ferramentas de Auto-avaliação e Planejamento – Indicadores 
Ethos-Sebrae de Responsabilidade Social Empresarial para 
Micro e Pequenas Empresas” e “Responsabilidade Social e 
Empresarial para Micro e Pequenas Empresas – Passo a Passo”, 
desenvolvidas pelo Sebrae, em parceria com o Instituto Ethos de 
Empresas e Responsabilidade. Outro exemplo de ferramenta de 
implementação da sustentabilidade empresarial é a “ISO 26000 – 
Diretrizes sobre Responsabilidade Social” (ABNT NBR ISO 26000), 
lançada em 2010.

5 – Eixos estratégicos de atuação

O caminho para a sustentabilidade é amplo e multifacetado. 
A capacidade operacional das MPE é pequena face às diversas 
práticas sustentáveis existentes. Portanto, é preciso se definir 
uma estratégia de atuação que alcance os segmentos empresa-
riais atendidos pelo Sebrae e que possa ser transversalizada em 
todo o atendimento do Sistema.
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Este Termo de Referência marca o primeiro passo do Sistema 
Sebrae no seu processo de aprendizado organizado sobre sus-
tentabilidade e, portanto, expressará, na definição de suas prio-
ridades, a consciência deste início. Uma vez vencida a primeira 
etapa por todo o Sistema, o Sebrae estará pronto para assumir 
novos desafios.

Nesta primeira edição de um Termo de Referência de Atua-
ção do Sistema Sebrae em Sustentabilidade, foram eleitos dois 
eixos prioritários de atuação:

1) Gestão de Resíduos Sólidos; 

2) Eficiência Energética.

O Sistema Sebrae buscará promover a sustentabilidade como 
fator de competitividade para as MPEs mantendo o foco do seu 
atendimento nesses dois eixos prioritários, com a devida adequa-
ção aos diferentes segmentos – Empreendedor Individual; Micro-
empresa e Empresa de Pequeno Porte; Produtor Rural e Potencial 
Empresário – e seguindo os parâmetros das políticas nacionais.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos foi aprovada em 2 de 
agosto de 2010, e integra a Política Nacional do Meio Ambiente, 
estabelecida pela Lei n.º 6.938/1981. Entre as suas inovações, 
destaca-se o conceito de responsabilidade compartilhada em re-
lação à destinação dos resíduos. Isso significa que cada integran-
te da cadeia produtiva – fabricantes, importadores, distribuidores, 
comerciantes e até os consumidores – fica responsável, com os 
titulares dos serviços de limpeza e de manejo dos resíduos sólidos, 
pelo ciclo de vida completo dos produtos, que vai da obtenção de 
matérias-primas e insumos, passando pelo processo produtivo, 
pelo consumo, até que eles sejam descartados.



Te
rm

o
 d

e
 R

e
fe

rê
nc

ia
 p

a
ra

 A
tu

a
ç

ã
o

 d
o

 S
is

te
m

a
 S

e
b

ra
e

 e
m

 S
us

te
nt

a
b

ili
d

a
d

e

349

O Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica – 
PROCEL – tem possibilitado ao Sistema Sebrae, por meio de par-
cerias, o desenvolvimento de produtos que promovem a eficiência 
energética nas MPEs atendidas pelo Sebrae. Em 2001, a Lei n.º 
10.225, conhecida como Lei da Eficiência Energética, ampliou o 
arcabouço legal para abranger toda e qualquer forma de energia e 
enfatizar a “eficiência”. Essa lei está sendo revista no contexto da 
elaboração do Plano Nacional de Eficiência Energética, previsto no 
Plano Nacional de Energia 2030. As propostas em discussão sina-
lizam oportunidades de redução de custos na gestão de energia e 
de novos negócios com fontes de energia alternativa.

Em julho de 2011, a Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) lançou a tradução da ISO 50001. Esta norma que trata de 
“Sistema de Gestão de Energia” oferece práticas e ferramentas 
para a eficiência energética tornar-se parte do plano de sustenta-
bilidade de qualquer organização.

Assim, na área Gestão de Resíduos Sólidos, o Sebrae promoverá: 

•	  Reutilização e redução de resíduos (economia de matéria-
-prima e redução do custo de manejo de resíduos);

•	  Reciclagem de resíduos; 

•	  Inserção na cadeia de limpeza e de manejo de resíduos, 
com foco, em especial, nos catadores;

•	  Inovação em produtos, serviços e processos com melho-
res resultados para a sustentabilidade da empresa.

Na área de Eficiência Energética, o Sebrae promoverá:

•	  Redução de perdas de energia no processo produtivo e de 
acesso ao mercado;
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•	  Redução da participação do insumo energia no custo do 
produto e do negócio;

•	  Inovação em produtos, serviços e processos com melho-
res resultados para a sustentabilidade da empresa.

6 – Implementação

A diversidade econômica, ambiental e social do País e a di-
namicidade do processo de adequação à sustentabilidade fa-
zem de qualquer tentativa de resposta, por definição, incompleta. 
Além disso, uma resposta única poderia produzir certa rigidez nas 
ações, comprometendo a criatividade da massa crítica qualificada 
que o Sistema Sebrae possui. Para dar conta desse duplo desafio 
é fundamental que:

1)  O diagnóstico que inicia qualquer atendimento contemple 
uma avaliação sobre as práticas sustentáveis na gestão 
do negócio;

2)  Em todos os atendimentos, sejam considerados a pertinên-
cia de ações relacionadas aos dois eixos prioritários apre-
sentados neste Termo de Referência.

Cada unidade do Sistema Sebrae realizará o processo de im-
plementação dessa estratégia de atendimento com o apoio do 
Centro Sebrae de Sustentabilidade, que manterá um arquivo digital 
atualizado de experiências, iniciativas e ferramentas, testadas em 
ambientes diversos, para instigar a criatividade e produção de res-
postas em cada situação espacial, de público e natureza das Micro 
e Pequenas Empresas.
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Carlos Alberto dos Santos
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Andreia do Socorro Conduri de Souza Cardoso | André Luiz Tureta | Antonio Rafael Barbosa de Almeida |
Bruno Nogueira de Souza | Bruno Santos Araújo | Flávia Azevedo Fernandes | Francisco de Assis Costa | 

Jorge Abrahão | José Guilherme Barbosa Ribeiro | Karan Roberto da Motta Valente |  
Karina Santos de Souza | Laura Teixeira de Sousa | Luciana Carvalho | Marina Barandela | 

Marina Daros Massarollo | Marina Grossi | Nézio José da Silva | Osmar Rossato | Paulo Alvim | 
Pierre Santos Vilela | Ricardo Abramovay | Roberto Simões | Roberto Smeraldi | 

Rodrigo de Barros | Suênia Maria Cordeiro de Sousa 


