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RESUMO
Este trabalho apresenta o processo de

implantacao da gestao ambiental e responsabilidade
social em uma empresa do setor metal-mecanico da
Serra Gaucha. 0 objetivo desse artigo e mostrar a
importancia das questoes ambientais envolvidas nos
processes produtivos, quantificar as melhorias nas
condicoes de trabalho, no desenvolvimento pessoal e
profissional dos funcionarios da empresa, alem de
ratificar a relacao da empresa com a comunidade onde
ela esta inserida atraves de projetos sociais. Aempresa,
com uma gestao socialmente responsavel, tera
melhores condicoes de aurnentar a sua competitividade
no mercado, pois a ecologia e a integracao da empresa
com a sociedade estao influenciando, de forma
crescente, os negocios e, corn isso, trazendo efeitos
economicos cada vez mais profundos. Para a realizacao
deste estudo, fez-se necessaria uma abordagem dos
conceitos de gestao ambiental e de responsabilidade
social. Foram analisados os procedimentos adotados
pela empresa na implementacao das a^oes nos aspectos
ambientais e sociais. Verificaram-se as melhorias
obtidas para a empresa, para os funcionarios e para a
propria comunidade. Ernbora sejam necessaries uma
niaior conscientizacao e atuacao das pessoas, das
empresas e dos governos para reduzir a destruicao
ambiental, a gestao socialmente responsavel e uma
contribuicao importante na melhoria ambiental e
social.

PALAVRAS-CHAVE: Ges tao ambiental .
Responsabilidade social . Gestao socialmente
responsavel.

ABSTRACT

This work presents the environmental
management and social responsibility introduction
process on a metal-mechanic section company from the
Serra Gaucha region (Highlands from Rio Grande do Sul
State). The purpose of this article is showing the
importance about environmental matters regarding the
manufac tur ing processes , quant i fy ing the
improvement on the work conditions, on the personal
and professional development from the employees at
the company, besides confirming the relationship
between the company itself and the community where
it is inserted in, through social projects. The company
with a socially responsible management will have
better chances to increase its market competitiveness
because both ecology and integration from the
company with the society are influencing in a crescent
way the business, having as a consequence deeper and
deeper economical effects. In order to fulfill this study,
an approach on the conceptions related to
environmental management and social responsibility
was made. The procedures adopted by the company
during the introduction of the actions concerning the
environmental and social aspects were analyzed. The
improvements obtained by the company, employees
and the community itself were verified. Even though a
bigger awareness and actuation from the people, the
companies and the governments are necessary to
reduce the environmental destruction, the socially
responsible management is an important contribution
at the social and environmental improvement.

KEYWORDS: Environmental management.
Social responsibil i ty. Social ly responsible
management.
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INTRODUCAO

A questao ambiental nao foi integrada ao
processo de desenvolvimento economico, cujo
objetivo e alcancar uma maior produtividade
(DONAIRE, 1999). Atualmente, devido aos graves
problemas ambientais, busca-se incluir a preservacao
do meio ambiente nesse processo. Broswimmer (2006)
afirma que a degradacao ambiental esta sendo
acentuada pela globalizacao, demonstrando
preocupacao com a logica do sistema em aumentar a
producao e o consume de bens, utilizando mais
recursos naturals e destruindo, desta maneira", o meio
ambiente. A questao que permanece e como
equacionar o crescimento economico com a
preservacao ambiental.

Maimon (1996) afirma que a busca pela gestao
socialmente responsavel, por parte das empresas
brasileiras, ocorreu principalmente em decorrencia
das exigencias da legislacao ambiental e, mais
recentemente, pelas pressoes e ingerencias
internadonais que condicionam financiarnentos de
projetos ao seu potencial de impacto ambiental.

Atualmente, as empresas e, conseqiiente-
mente, seus produtos e servicos passam a ser julgados
cada vez mais pelo seu comprometirnento com
questoes como o meio ambiente, a cidadania, a etica
nos negocios e o ambiente de trabalho (GARCIAet al.,
2002). 0 desafio e adequar a gestao da empresa de
forma a integrar o aspecto economico-financeiro com a
questao ambiental e social.

Este artigo tern como objetivos levantar as
praticas necessarias para implantacao da ISO
14001:2004 e a SA 8000:2001, identificar as acoes de
preservacao do meio ambiente, os projetos sociais nos
quais a empresa atua e ainda quantificar os resultados
obtidos, alem das rnelhorias alcancadas pela empresa
com a implantacao da gestao ambientaL e
responsabilidade social.

Este trabalho foi desenvolvido em uma empresa
do ramo metal-mecanico, localizada na serra gaucha. A
empresa foi fundada em 1997, e esta atuando
diretamente no Brasil e em paises da America do Sul,
com uma participacao media no mercado brasileiro de
51%. A empresa atua tambem na Europa, nos Estados
Unidos e na China atraves de seu socio norte-
americano.

Este trabalho inicia com a apresentacao de uma
breve revisao bibliografica sobre os conceitos de gestao
ambiental e responsabilidade social. Na sequencia, e
apresentada a metodologia aplicada na pesquisa. Apos,
aborda-se o processo de implantacao da gestao
ambiental e responsabilidade social na empresa,
apresentando os resultados alcancados e a analise
decorrente.

1.REFERENCIALTEORICO
1.1 Gestao ambiental e responsabilidade

social

A partir dos meados da decada de 1960, os
problemas ambientais causados peio sistema produtivo
passaram a ser analisados pelos cientistas economicos,
pois, ate entao, acreditava-se que o capitalist™ seria
capaz de ajustar os problemas sociais e ambientais.
Porern, percebeu-se que, no longo prazo, todos os
recursos ecologicos serao finitos (ROCHA, 2004). Esta
decada foi marcada pelo conflito de interesses entre os
preservacionistas e os desenvolvimentistas. 0 meio
ambiente era visto como um fator restritivo ao
desenvolvimento.

O primeiro evento internacional que discutiu
essas questoes foi a reuniao do Clube de Roma em 1970.
Dessa reuniao, resuttou o documento denominado
"Limites do Crescimento" que alerta para a
necessidade de diferenciar crescimento de
desenvolvimento economico. Este documento foi muito
importante para despertar a consciencia ecologica
mundial e colaborou para que, em julho de 1972, fosse
realizada, em Estocolmo, a Primeira Conferencia das
Nacoes Unidas para discutir especificamente temas
ambientais. Os resuitados dessa Conferencia
desencadearam, em diversos paises, a criacao de
orgaos de meio ambiente, inclusive no Brasil. A pressao
desses orgaos de controle ambiental, com atuacoes
mais ou menos rigidas, forcou a adequacao de muitas
empresas, porem os problemas de poluicao
permaneceram, seja pela incapacidade desses orgaos
em realizar um efetivo controle e de exigir o
cumprimento da legislacao, seja pelo desconhecimento
das empresas de tecnologias menos poluidoras.

A partir da decada de 1970, com o acrescimo do
numero de industries, os problemas ecologicos se
tornaram mais evidentes, porem estes ainda estavam
sendo tratados de forma localizada. Entretanto, na
decada de 1980, o problema ambiental passou a ser
visto de forma global, ou seja, como um problema de
todo o planeta, tendo como exemplo a contaminacao
das aguas, a destruicao da camada de ozonio e o
desrnatamento, que afetam a vida dos seres vivos na
terra (BERMEJO, 2005). Porem, as solucoes para tal
problematica estao longe de um consenso devido a falta
de solucoes tecnicas aceitaveis sobre o desgaste
ambiental gerado pelo sistema urbano-industrial e,
principclnerte, pe.a fr.lta de uma autor:dade politica
internacional (ROCHA, 2003).

A problematica ecologica leva os stakeholders
(grupos de interesse, incluindo acionistas, governo,
clientes, fornecedores, etc.) a questionarem os custos
socio-ambientais derivados de uma racionalidade
produtiva fundada no calculo economico, na
uniformizacao dos comportamentos sociais e na
eficiencia de seus meios tecnologicos. A questao
ambiental necessita introduzir normas ecologicas ao
processo economico e criar novas tecnicas para o
controle dos contaminantes, de forma a manter a vida
no planeta (ROCHA, 2004).

0 sistema economico se mostra incompativel
com o equHibrio ecologico. 0 Informe Brundtland
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( C o m i s s a o Mundial do Meio Amb ien te e
Desenvolvimento das Nacoes Unidas) foi o precursor no
conceito de desenvolvimento sustentavel, cujo
desenvolvimento e o que satisfaz as necessidades da
geracao presente sem comprometer a capacidade das
geracoes futuras em satisfazer suas proprias
necessidades. Essa definicao e bastante generica, pois
marca urna direcao, mas nao indica o caminho e
tampouco as metas concretas. Ela apenas reforca a
ideia de que o crescimento economico e necessario
para diminuir as desigualdades sociais de maneira a
utilizar os recursos naturals de forma racional (KINLAW,
1997).

Ahistoria da industrializacao mundial evidencia
o papel fundamental do desenvolvimento tecnologico
no processo de mudancas radical's na sociedade.
Posteriormente, o desenvolvimento economico,
baseado no uso intensive de materias-primas e energi'a,
aumentou a velocidade de utilizacao dos recursos
naturais e os rejeitos dos processes produtivos
resultaram na poluicao, que passou de uma dimensao
local (degradacao dos rios, ar e solos) para urna
dimensao regional e global (aquecimento terrestre). 0
efeito escala gerou urn aumento continue da producao,
necessitando, assim, de mais recursos naturais e
gerando maior volume de rejeitos no meio ambiente,
associado ao crescimento da populacao (YOUNG;
LUSTOSA, 2001).

0 crescimento da producao capitalista depende
de novos mercados e, portanto, da criacao de novas
necessidades para os consumidores ou de um maior
numero de consumidores em condicoes de adquirir os
produtos ou services oferecidos. Assim, temos um
trade-off, ou seja, devemos fazer uma escolha entre o
crescimento econornico e a preservacao do meio
ambiente. Se, de um lado, o crescimento economico
melhora as condicoes de vida das pessoas, refletindo
nos seus padroes de consume, por outro lado, provoca
problemas ambientais, se mantivermos as atuais
formasdeproducao (YOUNG; LUSTOSA, 2001).

0 Estado deve ter uma gestao ambiental
pubiica, criando politicas que controlem os impactos
ambientais de qualquer natureza. E de extrema
importancia que as empresas analisem essas
regulamentacoes sobre a otica da inovacao de seus
processes, de modo a transformar o antigo problema
gerado pela empresa em uma oportunidade de ganho,
como, por exemplo, o reaproveitamento dos residues
para co-geracao de energia (YOUNG; LUSTOSA, 2001}.

0 processo de globalizacao modificou o
comportamento de uma parcela das empresas, e estas
passaram a ser mais pro-ativas com retacao ao meio
ambiente, inclusive criando sistemas de gestao
ambiental nas orgam'zacoes. Embora existam
dificuldades (organizacionais, sistemicas, comporta-
mentais, economicas, tecnicas e governamentais), a
questao ambiental ganhou espaco nas preocupacoes
sociais das empresas. Dados empiricos sobre o

comportamento ambiental das empresas brasileiras
evidenciam que as maiores empresas e as de insercao
internacional estao mais atentas a preservacao
ambiental, sendo que a pressao governamental induz as
empresas a inovarem nessa questao (YOUNG; LUSTOSA,
2001).

Os mercados verdes ou ecobusiness
representam uma oportunidade de negocio,
principalmente nos paises desenvolvidos, onde a
consciencia ecologica esta mais presente. Assim, o
trade-off entre o crescimento economico e a
preservacao ambiental esta mais flexibilizado, pois as
empresas perceberam que podem gerar mais lucres ao
incluirem preocupacoes ambientais em suas estrategias
empresahais, melhorando sua competitividade no
mercado (BROCKHOFF; CHAKRABARTI, 1999). Dessa
forma, a preocupacao em relacao ao desenvolvimento
sustentavel esta aos poucos resultando em acoes
concretas para preserver, de forma mais efetiva, os
recursos naturais (YOUNG; LUSTOSA, 2001).

Tres caracteristicas ficam claras na exposicao
dos eventos que marcarn a percepcao da questao
ambiental: conflito entre o crescimento economico e o
meio ambiente, associacao dos problemas ambientais
ao crescimento da populacao e o nivel de crescimento e
a degradacao ambiental (SOUZA, 2000).

As mudancas recentes no ambiente das
empresas, vinculadas corn as transforrnacoes politicas e
economicas que estao ocorrendo em terrnos mundiais,
trazem menores margens de lucres combinadas com
crescentes exigencies de qualidade e postura etica
cada vez mais presente nos consumidores de bens e
services. Sao esses consumidores que fazem uma
grande pressao na forma de gestao das organizacoes e,
particularmente, na gestao ambiental e responsa-
bilidade social. 0 conceito de efetividade engloba a
responsabilidade social e arnbiental e esta associado
aos objetivos do desenvolvimento economico-social.
Portanto, uma organizacao e efetiva quando mantem
uma postura socialmente responsavel. A efetividade
esta relacionada a satisfacao da sociedade, ao
atendimento de seus requisites tanto sociais, quanto
economicoseculturais(TACHIZAWA,2002).

A influencia ecologica nos negocios esta se
fazendo sentir de forma crescente, trazendo efeitos
economicos cada vez mais profundos. As empresas que
considerarem as questoes ambientais alinhadas as
decisoes estrategicas conseguirao melhorar a sua
competitividade no mercado, aumentando seus lucres
em medio e longo prazo. A gestao ambiental pode se
tornar uma vantagem competitiva, independente do
segmento economico de atuacao da organizacao
(TACHIZAWA,2002).

A Gestao Ambiental e um conjunto de medidas e
procedimentos bem definidos e adequadamente
aplicados que visam a reduzir e controlar os impactos
dos empreendimentos sobre o meio ambiente (VALLE,
1995). Maimon (1996) sugere um modelo etico-
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ambiental na organizacao, no qua! a empresa promove
uma gestao de lon§o prazo e compoe seus interesses
com os interesses da sociedade em que atua. Por meio
dessa atitude pro-ativa, transforma as restricoes
ambientaisem oportunidadesde negocio.

A iniciativa privada utiliza a gestao ecologica
atraves da fabricacao de produtos ecologicamente
corretos como urn excelente segmento de negocio. A
possibilidade de incluir preocupacoes ambientais nas
estrategias de gestao das empresas supoe uma nova
necessidade dentro do paradigma chamado
desenvolvimento sustentavel, reconh-ecendo as
necessidades atuais das pessoas e garantindo a
sobrevivencia das novas geracoes. 0 uso eficiente dos
recursos naturals e tecnologicos pode trazer vantagens
c o m p e t i t i v a s para a e m p r e s a , a lem de
responsabilidade social e ambiental (ROCHA; OLEA,
2006; GLANDWIN; KENNELLY; KRAUSE, 1995).

A partir da ECO 92, realizada no Rio de Janeiro,
a preocupacao com o desgaste dos recursos naturais
comecou a fazer parte da pauta das principals
organizBcoes, devido, principalmente, a tres fatores: a
pressao social exigindo acoes concretas de preservacao
dos recursos naturais, a poluicao alarmante nos
grandes centres e a ineficiencia dos governos, alem das
legislacoes ambientais mais rigorosas. A inovacao
tecnologica busca diminuir os impactos ambientais e
deve ser vista como um fator essencial para o
desenvolvimento sustentavel em medio e Longo prazo
(ROCHA; OLEA, 2006).

A problematica ambiental obrigou uma parcela
das empresas a inovar seus processos produtivos, que
ficaram menos impactantes, alem de as fabricas
produzirem produtos recidaveis. A inovacao de
processos produtivos contribui para o aumento da
produtividade e para uma maior preservacao dos
recursos ambientais. Dessa forma, a inovacao
tecnologica se constitui num fator essencial para a
busca de urn desenvolvimento sustentavel.

Aecoeficiencia, na qual a eficiencia do processo
produtivo deve estar alinhada a preservacao dos
recursos naturais, se alcanca quando a empresa
entrega, a um preco competitive, bens e services que
satisfazem as necessidades humanas, melhorando,
com isso, a qualidade de vida mediante a reducao
progressive dos impactos ecologicos. A ecoefetividade
busca o desafio de eliminar qualquer tipo de residue,
mediante a cooperacao e a integracao das empresas,
envolvendo intercambios de material's, energia e
residues de empresas dos mais diversos setores
(BERMEJO,2005).

A responsabilidade social pode ser definida
como o compromisso que urna organizacao deve ter
para com a sociedade, expresso por meio de atos e
atitudes que a afetem positivamente, de modo amplo,
ou a alguma comunidade, de modo especifico, agindo
pro-ativa e coerentemente no que tange ao papel
especifico na sociedade e a sua prestacao de contas

para corn ela (CARDOSO; ASHLEY, 2002; TENORIO, 2004;
DONAIRE, 1996). Meio e Froes (2002) afirmam que a
responsabilidade social de urna empresa consiste na sua
decisao de participar mais diretamente em acoes
comunitarias na regiao em que esta presente e minorar
possiveis danos ambientais decorrentes do tipo de
atividade que ela exerce. Os objetivos da
responsabilidade social sao tan to apoiar o
desenvolvimento da comunidade, quanto preserver o
meio ambiente e satisfazer os clientes externos,
funcionarios e acionistas.

A responsabilidade social corporative ou
empresarial teve o merito de resgatar os vaiores morals
da relacao entre a empresa e a sociedade, gerando um
comprornisso permanente dos empresarios com a
integridade do meio ambiente e com respeito aos
direitos humanos, pressupondo uma postura etica nos
negocios e a transparencia na comunicacao com a
sociedade. A participacao da empresa vai a(em do que
apenas gerar empregos, pagar impostos e dar lucro
(MAY; LUSTOSA; VINHA, 2003).

No Brasil, o principal responsavel pela
disseminacao do conceito e o Institute Ethos de
Responsabilidade Social, criado em 1998 (KRAEMER,
2006). 0 Institute e uma organizacao de carater
privado, sem fins lucrativos, mantido financeiramente
por um conjunto de empresas associadas. Segundo a
Ethos, para conquistar o atributo de uma empresa
socialmente responsavel, e necessario manter um
dialogo constante com seus stakeholders, prestar
contas a sociedade e ir alem da legislacao e das normas
internacionais, ou seja, a empresa deve ter uma atitude
pro-ativa e investir no desenvolvimento pessoal e
profissional de seus empregados e na melhoria das
condicoes de trabalho. 0 Institute dissemina a pratica
da responsabilidade social empresarial por meio de
publicacoes, experiencias, programas e eventos para os
interessados em acoes social's (MAY; LUSTOSA; VINHA,
2003).

Alguns estudiosos condenam a utilizacao da
responsabilidade social como ferramenta de prornocao
e publicidade, ou como um meio para auferir beneficios
que sua adocao possa trazer. A utilizacao da
responsabilidade social e, ao mesmo tempo, uma
oportunidade de promover o bem-estar da sociedade e
de agregar valor para a empresa, envolvendo ate a
cadeia produtiva, caracterizando-se como um modo de
a empresa ser competitive, conquistando e ampliando
mercados. A responsabilidade social deve estar
alinhada aos objetivos da empresa e nao representar
uma acao filantropica isolada ou motivada por um
sentimentodeculpa(GARCIAetal.,2002).

1.2 Normas ISO 14001 e SA8000
Com relacao as normas ambientais, cabe

destacara BS 7750, no/ma do British Standard Institute
(Institute de Normatizacao Ingles). Anormaemitida por
esse Institute foi preparada pelo Comite de Politica de
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Normatizacao Ambiental e da Poluicao da Ingtaterra e
tomada como parametro por outros pai'ses. Essa norma
entrou em vigor em 16 de marco de 1992, tendo como
objetivo "definir um sistema que permita a urna
organizacao estabelecer procedimentos para fixar uma
politica ambiental e seus objetivos, atingir o
cumprimento destes e demonstrar que os atingiu a
terceiros" (MAGNA1994).

A International Organization for
Standardization (ISO) oficiah'zou, em 1996, as
primeiras normas da serie ISO 14000. Esta serie baseia-
se na BS-7750 e visa a estabelecer diretrizes para a
implementacao de sistemas de gestao ambiental nas
diversas atividades economicas que possam impactar o
meio ambiente. Tambem e seu objetivo avaliar e
certificar esses sistemas com metodologias uniformes e
aceitasinternacionalmente (AVIGNON, 1995).

A serie ISO 14000 sao normas de gestao
ambiental que afetam todos os aspectos das
responsabilidades ambientais da gerencia de uma
empresa. Elas relacionam o desempenho ambiental
com a ef ic iencia da empresa. Um melhor
gerenciamento do meio ambiente tevara a uma maior
eficiencia e a um maior retorno dos investimentos da
organizacao (TIBOR; FELDMAN, 1996).

As normas ISO 14000 ajudam a organizacao a
abordar as questoes ambientais de forma sistematica,
propiciando uma melhoria de seu desempenho
ambiental. A certificacao da empresa e feita pela
norma de especificacao ISO 14001, cabendo salientar
que a implementacao da ISO 14000 nao implica a
certificacao automatica da empresa (TIBOR; FELDMAN,
1996),

Quando uma empresa pretende obter a
certificacao ISO 14000, primeiramente ela precisa
implementar um Sisterna de Gestao Ambiental - SGA. As
normas ISO 14000 descrevem os elementos basicos de
um Sistema de Gestao Ambiental, tambem conhecido
por EMS (Environmental Management System). Esses
elementos dizem respeito a criacao de uma politica
ambiental, o estabelecimento de objetivos e alvos, a
implementacao de um programa para alcancar esses
objetivos, a monitoracao e a medicao de sua eficacia, a
correcao de problemas e a analise e revisao do sistema
para aperfeicoa-lo e melhorar o desempenho ambiental
geral (TIBOR; FELDMAN, 1996; REIS; QUEIROZ, 2002).

A certificacao ambiental ja e aplicada em varies
paises, mas, na maioria das vezes, somente para
produtos. Dentro em breve, devera estender-se
tambem para processos produtivos e plantas
industrial's. Conforme Tibor e Feldman (1996), existem
algumas preocupacoes, limitacoes e armadilhas
potenciais que podem surgir da tentative de a empresa
tornar-se ambientalmente mais correta. Os autores
citarn, por exemplo, que a implementacao de um
sistema de gestao ambiental abrangente pode se tornar
muito onerosa, o que representa uma barreira
comercial para essas empresas.

Conforme Tibor e Feldman (1996), existem
razoes, principalmente de natureza estrategica, para
que a empresa implernente a ISO 14000, pois se observa
uma forte tendencia mundial para que as empresas
focalizem-se na melhoria de sua gestao ambiental. De
acordo com esses autores, pode-se considerar como
variaveis externas aqueias que exercem pressoes nas
empresas para que passem, cada vez mais, a
demonstrar um maior cuidado e responsabilidades para
com o meio ambiente. Exernplos de variaveis externas
sao os governos, as legislacoes ambientais, o piiblico, os
acionistas, as instituicoes financeiras, os grupos com
preocupacoes ecologicas, o proprio mercado, as
normas internacionais voluntarias e as custos
crescentes da protecao ambiental. Como beneficios a
empresa, decorrentes dessas variaveis externas,
podem-se citar: estar mais apta a satisfazer os
interesses de diferentes grupos de pressao; poder obter
taxas de seguros rnenores e mais acesso ao capital;
poder participar de concorrencias internacionais;
facilitar a obtencao de alvaras operacionais e/ou outras
autorizacoes.

As variaveis internas podem propiciar
justificativas e motivacoes para as empresas se
engajarem na protecao ambiental, bem como
proporcionar beneficios. Um prograrna de gestao
ambiental do tipo ISO 14000, provavelmente,
proporcionara as empresas: economias de custo;
reducao do desperdicio e dos residues; prevencao a
poluicao; substituicao de elementos quimicos e outros
materiais por elementos menos toxicos; menor
consume de energia, economias de custo atraves de
reciclagem e outros programas relacionados (TIBOR;
FELDMAN, 1996).

Existem tres impedimentos principais que
servem como barreiras para a adocao de posturas
ambientalmente cor re tas : as preocupacoes
economicas, a falta de informacoes e as atitudes da
administracao (LEMOS, 1996). No que tange as
preocupacoes economicas, e necessario que haja o
convencimento das empresas de que elas necessitam
adotar uma nova tecnologia, mais limpa, e que esta
atitude propicia, realmente, a reducao de custos de
producao. Com relacao a falta de informacoes, pode-se
considerar escassa a disponibilidade de dados praticos
sobre as opcoes de prevencao da poluicao. Ocorre
tambem que a maioria das informacoes disponiveis
enfatizam o controle no final dos processos (end-of-
pipe], ao inves de primar pela prevencao. As atitudes da
administracao tern a ver com a crenca dos executives
de que a protecao ambiental, inevitavelmente, custa
dinheJro e que esta e uma questao periferica, ou seja,
nao e importante para os negocios da empresa.

Segundo estimativas de Tibor e Feldman (1996),
as empresas de diversos setores tendem a assumir uma
posicao pro-ativa, movidas nao apenas por imposicoes
legais, mas tambem para superarem as barreiras
comerciais nao-tarifarias, que poderao advir com a
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implantacao da ISO 14000, impostas pelas empresas
localizadas em paises onde os consumidores estao
atentos a qualidade ambiental dos produtos.

A capacidade de resposta das empresas frente
as necessidades de protecao ambiental e de
desenvolvimento de produtos e processes menos
poluidores tern muito a ver com a estrategia adotada
pelas empresas, pois a sua politica ambiental sera
resultante da interacao entre os seus atores externos e
internes. Portanto, a resposta das empresas a essas
pressoes externas e internas assume basicamente tres
linhasdeacao(MAIMON, 1996):

a. adaptacao a regulamentacao ou exigencia do
mercado, incorporando equipamento de controle de
poluicao nas sai'das dos processos. Nao modifica a
estrutura produtiva e o produto;

b. adaptacao a regulamentacao ou exigencia do
mercado, modificando os processos e/ou produtos
(inclusive embalagem). Prevenir a poluicao,
selecionando materias-primas, desenvolvendo novos
processos e/ou produtos;

c. antecipacao aos problemas ambientais
futures, ou seja, adocao de urn comportamento pro-
ativo e de excelencia ambiental. Alinhar a funcao
ambiental ao planejamento estrategico da empresa.

Ainda conforme Maimon (1996), a presenca e a
frequencia dessas atitudes sao indicadoras da
estrategia da empresa. Portanto, estar acima ou atem
dos requisites legais, mediante um sistema de gestao
ambiental, significa possuir uma estrategia pro-ativa,
que pode propiciar vantagem competitiva e diferencial
no mercado. Nesse modelo, a etica ambiental passa a
fazer parte da missao da empresa e o meio ambiente e
visto como nova oportunidade de negocios (SEBRAE,
1996, n.1).

Nos ultimos anos, alem das preocupacoes com
os problemas ambientais, tem-se desenvolvido uma
serie de iniciativas que buscam introduzir um sistema
de monitoramento social que possa se tornar um
padrao util no mercado. Varias Organizacoes Nao
Governamentais - ONGs - tern examinado de perto toda
essa situacao, e atgumas delas como a AGAPAN -
Associacao Gaucha de Protecao ao Ambiente Natural -
tern trabalhado diligentemente para oferecer
alternatives de monitoramento. Essas organizacoes
buscam uma opcao eficaz e confiavel para que as
empresas monitorem a conformidade social nos locais
de trabalho de suas proprias unidades e das de seus
fornecedores.

Uma dessas iniciativas e a norma de
ResponsabiMdadeSocial- SA8000, criada, em 1997, por
um grupo internacional liderado pelo Council on
Economic Priorities Accreditation Agency - CEPPA -,
uma organizacao sern fins lucrativos, estabelecida para
desenvolver e verificar as implementacoes voluntaries
de normas de responsabilidade social. A norma SA 8000
e considerada como a norma rnais propicia para
aplicacao global de processos de auditoria de locais de

trabalho e pode ser implementada em instalacoes de
qualquer porte, regiao ou setor da Industrie. Ja em
2001, o CEPPA se tornou conhecido corno Soc/a(
Accountability International (SAI), que, com mais
outras vinte e cinco organizacoes, tais como a Amnesty
International, Human Rights Watch, Avon Products,
Toys R Us, The Body Shop, Reebok e outras, criaram a
versao da norma SA 8000:2001 (OLIVEIRA, 2003).

A SA 8000 e uma norma voluntaria que se baseia
em Convencdes da OIT - Organizacao Internacional do
Trabalho -, na Convencao das Nacoes Unidas sobre os
Direitos da Crianca e na Declaracao Universal dos
Direitos Humanos. Essa norma especifica requisites de
responsabilidade social para possibilitar a empresa:

a. desenvolver, manter e executar politicas e
procedimentos com o objetivo de gerenciar o trabalho
infantil, o trabalho forcado, a saude e a seguranca,
alem da liberdade de associacao e o direito a
negociacao coletiva, a discriminacao, praticas
disciptinares, horario de trabalho, remuneracao e
sistema de gestao;

b. demonstrar para as partes interessadas que as
politicas, os procedimentos e as praticas estao em
conformidade com os requisites dessa norma.

A norma SA 8000:2001 possui como missao
melhorar as condicoes de trabalho em todos os paises,
prover urn padrao mundial para todos os negocios e
setores, trabalhar em conjunto com os direitos
humanos e organizacoes de trabalho, bem como cobrar
da cadeia de fornecimento uma postura de
responsabilidade social (ZACHARIAS, 2004).

Alem da norrna SA8000, ha outras norrnas nessa
categoria, entre elas, o Fair Labor Association Code, o
American Apparel Manufacturers Code, o International
Council of Toys Industries Code, alem de varies codigos
proprios das empresas. Cada norma ou codigo tem
pequenas variacoes em seu escopo, em seus requisites
de monitoracao e aceitacao (OLIVEIRA, 2003}.

As empresas que possuem a certificacao na
norma SA 8000:2001 devem atender as leis nacionais e a
outras aplicaveis a sua atuacao. Porem, caso a norma
trate do mesmo assunto vigente em alguma lei ou
requisite seguido pela empresa, esta necessita seguir a
orientacaomaisrigorosa (OLIVEIRA, 2003).

Adotando uma postura etica e transparente
atraves da certificacao das suas operacoes e da sua
cadeia de fornecimento, em conformidade com os
requisites da SA 8000, a organizacao alcancara os
seguintes beneficios:

a. aumento da lealdade e preferencia do seu
cliente e consumidor;

b. ajuda no acesso a novos rnercados e na
construcao da consciencia de uma marca mais forte;

c. sus ten tacao de sua estrategia de
comunicacao, reforcando os principals valores da
organizacao, bem como um meio de pratica-los;

d. reforco da motivacao e do comprometimento
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progressive dos colaboradores, impactando entao
positivamente na quaiidade do servico e dos produtos;

e. melhora a gestao e a performance da sua
cadeia de fornecimento.

A aceitacao da SA 8000 e crescente, porque as
organizacoes estao descobrindo os beneficios que
podem ser alcancados, tanto para os trabalhadores
como para os negocios. Um grande numero de
companhias esta, atualmente, aval iando a
conforrnidade de seus fornecedores em relacao a SA
8000, e outro tanto a esta considerando uma
alternative aos seus codigos de conduta empresarial.
Entidades de comercio exterior, consumidores e
dirigentes sindicais tern reconhecido consistentemente
a SA 8000 como uma norma eficaz para tratar das
questoes relacionadas as condicoes de trabalho das
orgamzacoes(LEIPZIGER,2Q03).

2 METODOLOGIA DA PESQUISA

Segundo Gil (1995), o metodo cientifico e
definido como urn conjunto de procedimentos tecnicos
e intelectuais com o objetivo de atingir o conhecimento
ou conhecer determinada realidade. 0 metodo
identifica a forma pela qual os objetivos propostos pelo
trabalho serao alcancados (OLIVEIRA, 1999).

A presente pesquisa utiliza o estudo de caso,
procedimento justificavel pelo carater exploratorio da
pesquisa (TRIPODI et al., 1975). De acordo com Yin
(1999), a opcao de estudo de caso corno estrategia de
pesquisa se justifica quando o estudo focaiiza o ambito
das decisoes, isto e, tenta esclarecer o motive pelo qual
as d e c i s o e s fo ram tomadas, como fo ram
implementadas e quais os resultados encontrados.

Quanto a sua abordagem, a pesquisa
caracteriza-se como quantitativa, pois trabalha com
dados provenientes de entrevistas aplicadas nos
departamentos da empresa em estudo, que
possibilitaram mensurar um percentual dos ganhos
obtidos pela empresa, pelos funcionarios e pela
sociedade em relacao ao pen'odo anterior a
implantacao dessas normas.

Do ponto de vista dos objetivos, a pesquisa
caracteriza-se como descritiva, pois visa a descrever
nao so as etapas necessarias para implantacao da ISO
14001:2004 e da SA 8000:2001, bem como as melhorias
resultantes para a organizacao e a sociedade.

Nesse contexto, buscou-se a construcao de tres
etapas de pesquisa para que os objetivos do presente
estudo possamser alcancados, quais sejam:

- primeira etapa: envolve a revisao bibliografica
sobre a gestao ambiental e a responsabilidade social;

- segunda etapa: trata da coletade dados.

Consideram-se dados os numeros e fatos brutos
nao analisados, enquanto informacoes sao os dados que
foram organizados ou analisados de algurn rnodo
significative (STONER; FREMAN, 1999). Atraves de
entrevistas realizadas nos diversos setores da empresa,

coletaram-se os dados e indicadores necessaries para
atingir os objetivos deste artigo.

- terceira etapa: analise dos resultados.

Atraves do levantarnento dos dados dos diversos
setores da empresa, foi possivel comparar os resultados
obtidos apos a implantacao da gestao ambiental e
responsabilidade social com os resultados alcancados
no periodo anterior a implantacao.

3. RESULTADOS EANALISE

A organizacao em questao possui a certificacao
das normas ISO 14001:1996 (Sistema de Gestao
Ambiental) e a SA 8000:2001 (Responsabilidade Social)
desde novernbro de 2004. Em 2005, a organizacao se
certificouna ISO 14001:2004, ja na sua nova versao.

A empresa emprega atualmente 917 pessoas
(dez/2006) habitantes da Serra Gaucha, que abrange
cerca de 1300 familiares, gerando ernpregos diretos e
indiretos, arrecadando impostos e auxiliando no
crescimento da regiao. Faz parte, tambem, dafilosofia
da organizacao promover a seguranca e a saude
ocupacionai das pessoas, respeitando o meio ambiente.

Um dos requisites necessarios para a
implantacao da norma ISO 14001:2004 na empresa foi o
estabelecimento de uma sisternatica para identificar e
avaliar os aspectos ambientais, bem como os perigos e
riscos a saude e a seguranca dos trabalhadores e das
pessoas que tenham acesso aos locais de trabalho
proprios ou de terceiros. Foi necessario determinar os
aspectos e perigos que causassem ou que pudessem
causar impactos significativos ao meio arnbiente, ou
danos a saude, ou riscos significativos a seguranca dos
trabalhadores, incluindo subcontratados e visitantes,
em todas as atividades de rotina ou nao-rotineiras, em
produtos e instaLacoes nos locais de trabalho.

Alem do levantamento desses aspectos, a
organizacao orientou a implementacao de medidas de
controle pro-ativas, visando a eliminar os aspectos e
riscos ou conduzir a niveis aceitaveis, bem como
possibilitar a identificacao da necessidade de
treinarnento de pessoas envolvidas.

A empresa, atraves de um procedimento
operacional, estabeleceu um sistema organizado de
atendimento a situacoes de emergencies, estruturado
com responsabilidades e recursos, visando a preservar a
seguranca das pessoas, das instalacoes e do meio
ambiente. Alem disso, definiu uma sistematica para
realizar simulacoes com a finalidade de identificar
potenciais situacoes de emergencia e de acidentes que
poderiam ter impacto sobre o meio ambiente, a
seguranca e a saude ocupacionai.

E irnportante que a organizacao monitore as
alteracoes na legislacao referentes a normas
ambientais, de saude e seguranca. Com base nessa
avaliacao, e realizada uma analise para verificar a
pertinencia dessas alteracoes aos produtos e processes
da organizacao. Caso sejam pertinentes e aplicaveis,
sao realizadas acoes para sua adequacao.
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Tanto os aspectos ambientais, exigidos peia ISO
14001:2004, e os sociais, peia SA 8000:2001, sao
analisados no momento da elaboracao do
Planejamento Estrategico, que definira os pianos de
acao para manter os requisites especificados pelas
normas. Durante o Planejamento Estrategico, sao
definidos os indicadores socio-ambientais que poderao
auxiliar a monitoracao dos resultados obtidos com a
implementacao das acoes. Isto ratifica a posicao
estabelecida por Garcia et a/. (2002), ja tnencionada
no referencial teorico, que a responsabilidade social
deve estar alinhada aos objetivos da empresa,
caracterizando-se como urn modo de a empresa ser
competitiva, conquistando e ampliando mercados.
Nesta mesma linha de raciocinio, Tachizawa (2002)
considera que as questoes ambientais alinhadas as
decisoes estrategicas conseguirao melhorar a
competitividade da empresa no mercado, aumentando
seus lucres em medio e longo prazo.

As certificates nessas normas abrangem todas
as areas da organizacao e auxiliam na minimizacao da
exploracao de recursos naturais, na melhoria e na
promocao da saude, na seguranca e na quaiidade de
vida dos funcionarios.

A empresa em estudo promove a?6es de
preservacao do meio ambiente e conservacao de
recursos por meio da correta separacao e destinacao de
residues. A organizacao possui coletores de residues
devidamente identificados de acordo com o CONAMA
(Conselho Nacional de Meio Ambiente), onde os
residues sao classificados em: classe I- pilhas e
baterias; classe II- lixo organico, plasticos, papeis,
madeira e EPI's (Equipamento de Protecao Individual) e
classe III- metaisferrososecobre.

Objetivando a minimizacao dos impactos socio-
ambientais, pode-se citar a implementacao do
isolamento termo-acustico das paredes da fabrica, que
impede a emissao de ruidos para o ambiente externo e
a mantem na temperature ambiente, complementado
pelo telhado projetado para melhor aproveitamento da
luz natural. Essa medida reduz o gasto com energia
eletrica e promove uma melhora no ambiente de
trabalho com a utilizacao da luz do dia.

Os fornecedores da empresa sao incentivados a
aderir aos cornpromissos sociais e ambientais por meio
de avaliacdes que fazem parte do Manual de Requisites
para Fornecedores. A comunidade e os clientes sao
incentivados por meio de palestras internas/externas e
visitas a Organizacao.

Os colaboradores sao conscientizados e
envolvidos durante os treinamentos e nas reunioes
mensais. A propria descricao dos cargos dos
funcionarios contempla no item responsabilidade:
"Otimizar os processes novos e existentes, buscando a
reducao do consumo de: energia eletrica, agua, gases,
materia-prima, oleos, materiais de embalagens e
outros recursos, bem como a reducao da geracao de

residues dos processes industrials e administrativos".
Os novos funcionarios sao treinados e conscientizados
com relacao a preservacao arnbiental, segregacao de
residues e ao desenvolvimento social durante o
Programa de Integracao.

A empresa possui alguns projetos sociais que
enfatizam a visao de responsabilidade social,
ratificando o posicionarnento de Meio e Froes (2002) de
que a empresa socialmente responsavel deve participar
de acoes comunitarias na regiao em que esta presente.
Os projetos desenvolvidos peia empresa na sociedade
saoosseguintes:

Programa Novos Caminhos: E um programa que
visa a expansao das experiencias profissionais e
pessoais dos funcionarios da empresa. Esse programa
tem como objetivo incentivar os funcionarios a planejar
o seu desligamento da organizacao, preparando-os para
a vida durante a aposentadoria e incentivando-os na
autonomia para a tomada de decisoes pessoais e novos
empreendimentos.

Programa Florescer: 0 Programa tem como
objetivo principal preparar criancas e adolescentes
com baixo nivel socio-economico para o exercicio da
cidadania e para uma melhor quaiidade de vida. Esse
projeto inclui oficinas de informatica, (ingua
estrangeira, canto, coral, teatro, danca e praticas
esportivas, corn transporteealimentacaogratuitos.

Programa Viver de Bem com a Vida: E um
programa desenvolvido com o apoio do SESI-RS,
contando com a metodologia disponibilizada peia ONU,
e teve como nome original Programa de Prevencao ao
Uso de Drogas no Trabalho e na Familia. Esse programa
tem como objetivo a prevencao contra o uso de drogas
por meio do estimulo a habitos e atitudes saudaveis,
Como acoes, podemos citar campanhas educativas,
palestras e distribuicao de materiais inforrnativos aos
funcionarios e a comunidade.

Qualificar: Projeto que visa a preparar jovens
para uma melhor insercao no mercado de trabalho, por
meio da formacao tecnica e humanistica, prornovendo a
inclusao social. 0 programa oferece duas opcoes de
curso: o primeiro refere-se a formacao basica e o
segundo, ao ensino aprendiz-profissionalizante, sendo
executado em parceria entre a empresa e o SENAl.

Os indicadores definidos no Planejamento
Estrategico foram analisados no ano seguinte a
implantacao das normas ISO 14000:2004 e SA 8000:2001
e comparados com os resultados obtidos antes da
implementacao dessas normas. Os resultados
encontram-se abaixo.

•$>Salario medio por funcionario: aumento de
6,70%

•$>lnvestimentos em treinamentos: aumento de
7,47%

•$>Adesao ao programa Florescer: aumento de
27,16%
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^>Volume de agua tratada por volume de agua
consumida: aumentode35,71%

<$> Investitnentos no Programa Viver de bem com
aVida: aurnentode 12,43%

<$>Escolaridade: aumentode2,27%

•$>Rejeicao interns (sucata): reducao de 27,58%

Com a implementacao do Sistema de Gestao
Ambiental, a empresa obteve um retorno financeiro
com a venda dos residues gerados durante os processes
de fabricacao. Apos o ano de certificacao da riorma ISO
14001:1996, a empresa obteve um retorno acumulado,
ate 2006, de R$ 3.887.570,00, com a sucata de metais
ferrosos; de R$ 3.252,00, com o residue de papel; e de
R$ 782,00, com o plastico. Este resultado confirma o
posicionamento dos autores Young e Lustosa (2001),
que defendem a transforrnacao de um antigo problema
gerado pela empresa (residues gerados peto processo)
em uma oportunidade de ganho. Aempresa, atraves da
correta classificacao dos residues gerados no processo
produtivo, obteve um retorno financeiro, alem de
contribuir com a preservacao ambiental.

E importante que a empresa possua o processo
relative a manuseio, reciclagem, eliminacao ou
disposicao de materiais perigosos garantido atraves da
licenca de operacao emitida pela FEPAM e que,
conforme requisite da norma ISO 14001:2004, oefetivo
tratamento desses materiais esteja definido nos
procedirnentos especificos de cada processo.

A implementacao da norma ISO 14001:2004
trouxe algumas melhorias sobre as questoes ambientais
como: a instalacao de exaustores para reducao da
ernissao de poluentes em diversas celulas da
manufatura, a construcao de urn pavilhao especifico
para armazenamento de residues e produtos quirnicos
de forma a minirnizar os impactos ambientais, a
elaboracao de um check-list para aquisicao ou reforrna
de maquinas, onde sao analisados os possiveis
aspectos/impactos ambientais e riscos/perigos
ocupacionais dessa operacao, a insercao de analise dos
possiveis riscos relacionados ao meio ambiente atraves
da ferramenta FMEA {Analise de Modo de Efeitos de
Falha Potencial), de modo a assegurar que falhas em
potencial, devido a projetos, processes de manufatura
e sistemas de controles da qualidade, tenham side
consideradas, analisadas e tomadas as acoes corretivas
necessarias para evita-las, reduzindo, assim, a
ocorrencia de falhas ern service,

Os refinamentos nas praticas da organizacao
oriundas da implantacao da Gestao Ambiental e de
Responsabilidade Social rnelhoraram o resultado da
pesquisa de satisfacao com os clientes, pois esta
apresentava um indice de satisfacao no quesito Imagem
da Organizacao de 63,9% e, na pesquisa, apos a
implantacao, a empresa obteve um resultado
satisfatorio de 83,8%. Esse reconhecirnento dos clientes
possibilitou novas oportunidades de negocios,
aumentado, assim, a saude financeira da empresa.

CONSIDERACOESFINAIS

Infelizmente, o progresso cientifico e
tecnologico, intimamente ligado aos interesses
economicos e politicos na busca de maior
lucratividade, nao considerou as questoes ambientais
envolvidas no desenvolvimento dos processes
produtivos, causando acentuada degradacao do meio
ambiente, principalmente a partir da decada de 70.
Dessa forma, ratifica-se que os problemas ambientais
partem da esfera economica e acabam nao sendo
resolvidos por problemas politicos.

A degradacao ambiental traz conseqiiencias
para toda a sociedade, que se torna refem dos efeitos
desse processo. Entretanto as pessoas podem
contribuir, individual e coletivamente, para melhorar
as condicoes ambientais atraves de varias acoes, como
na classificacao correta do lixo residencial e na
eliminacao dos desperdicios de agua e energia eletrica.
Entretanto, com certeza, a maior contribuicao para a
reducao da destruicao ambiental passa pelos governos,
com uma gestao piiblica de sustentabilidade, e pelas
empresas, atraves da conscientizacao e do
cumprimento das regulamentacoes impostas pelos
governos.

A responsabilidade social tern o rnerito de
fortalecer o compromisso das empresas com a
integridade do meio ambiente, a melhora das
condicoes de trabalho e o maior desenvolvimento
pessoal e profissional das pessoas que trabalham na
organizacao, alem do auxilio a comunidade onde a
empresa esta inserida.

A empresa na qual esta pesquisa foi
desenvolvida possui uma gestao socialmente
responsavel porque, implementando as normas ISO
14001:2004 e SA 8000:2001, atcancou beneficios para o
meio ambiente, no que se refere ao volume de agua
tratada, para os funcionarios, com relacao ao salario e
treinamento na busca de maior conscientizacao das
pessoas, para a sociedade, com os programas de
inclusao social e prevencao as drogas e para a empresa,
na diminuicao da rejeicao interna (sucata) do seu
processo produtivo. Alem disso, a separacao dos
residues possibilitou a venda deles, o que gerou
recursos para a empresa. Dessa forma, comprovam-se
as melhorias atraves dos resultados obtidos para todos
os interessados (empresa, funcionarios e sociedade),
demonstrando a importancia da implementacao da
Gestao Ambiental e da Responsabilidade Social.

Embora sejam necessarias uma maior
conscientizacao e atuacao das pessoas, das empresas e
dos governos para estancar o processo de destruicao da
natureza, acredita-se que ja se evoluiu um pouco nessa
direcao. Atraves das normas ISO 14001:2004 e SA
8000:2001, das pressoes de leis e dos orgaos
fiscalizadores, alem da propria sociedade, houve um
crescimento na cobranca das empresas quanto aos
cuidados com o meio ambiente e recursos naturais,

Institute de Ciencias Socials Aplicadas Desenvolvimento



alem da preocupacao com as condicoes de trabalho dos
funcionarios e com as acoes na comunidade. Embora
fatte urn bom caminho para atingir um nivel ideal,
alguns passes ja foram dados e isso merece um
reconhecimentc.

Dessa forma, as empresas comecam a
incorporar a questao ambiental e de responsabilidade
social nas estrategias a serem implementadas na
organ izacao. Tais quest oes estao ligadas a
competitividade da empresa no setor de atuacao, pois
a conscientizacao das pessoas, principalmente
daquelas que possuem capacidade financeira e acesso
a informacao, as torna cada vez mais exigentes com
relacao a escolha de produtos e services de empresas
que possuam preocupacoes ambientais e acoes na area
de responsabilidade social (KRAEMER, 2006; SHARMA;
PABLO; VREDENBURG, 1999).

E atraves da sociedade que a empresa se
viabitiza, pois e dai que surgem os recursos de capital,
de tecnologia e de mao-de-obra que fazem parte do
patrimonio social, cultural e economico. For esse
enfoque, a base da responsabilidade social e contribuir
com a comunidade atraves de acoes de apoio e
rnelhoria a sociedade onde a empresa esta inserida.

A gradativa e constante evolucao da legislacao
ambiental e de outros instrumentos de gestao
ambiental, ocorrida nas ultimas decadas, tern
contnbuido significativamente para o aperfei-
coarnento das tecnicas e procedimentos que venham a
melhorar e adequar os grandes projetos de engenharia
as exigencies de protecao ambiental.

A gestao ambiental necessita de um esforco
sistemico e multidisciph'nar, pois lida com diversas
areas do conhecimento. A interacao entre o homem e a
tecnologia, alem da questao comportamental, e
fundamental para o resgate da consciencia ambiental.

Por fim, e importante salientar a necessidade da
reatizacao de novas pesquisas, abrangendo outras
empresas do setor metal-mecanico e de outros setores.
Isto permitira um maior conhecimento das acoes
desenvolvidas nessas empresas, suas necessidades e
suas fraquezas, para, entao, possibil itar o
desenvolvimento de acoes visando a melhoria das
condicoes ambientais e ao aumento da compe-
titividade dessas empresas e setores no mercado
nacional e internacional.
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Text Box
Fonte: Gestão e Desenvolvimento, a. 4, n. Edição especial, p. 27-37, ago. 2007.




