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RESUMO

O presente estudo foi realizado em três empresas moveleiras, localizadas nos 
municípios de Araruna e Arapongas, no Estado do Paraná e teve como objetivos 
identificar as políticas ambientais das empresas moveleiras; caracterizar as inovações 
tecnológicas nelas implementadas e avaliar as relações existentes entre as políticas 
ambientais e as inovações tecnológicas que praticam. A metodologia utilizada para a 
pesquisa foi de estudo de casos e o delineamento, do tipo descritivo/qualitativo. Os 
dados foram obtidos por meio de entrevistas semi-estruturadas, entrevistas totalmente 
estruturadas com 10 gerentes e/ou dirigentes, a saber: empresa A (4), empresa B (4) e 
empresa C (2). Foram elaborados alguns indicadores contemplando as duas variáveis, 
Política Ambiental e Inovação Tecnológica. Considerando todos os dados analisados 
da variável Política Ambiental constatou-se que: 1) as empresas estão inseridas no 
contexto de uma legislação cada vez mais exigente, com constantes transformações e 
inovações tecnológicas; 2) promovem inovações em processos e produtos para atender 
às exigências ambientais dos órgãos públicos de defesa ambiental; 3) os estágios dos 
programas de gerenciamento ambiental desenvolvidos pelas empresas encontram-se 
com uma política orientada para a prevenção e pró-ativ idade; 4) há muito o que se 
fazer nas empresas, é preciso investir na busca de conhecimentos científicos, 
coerentes, que possam dar sustentação às práticas de controle e programas para 
prevenção de riscos ambientais; 5) as empresas incorporam parcialmente a variável 
ambiental em suas ações e procuram direcionar seus planos no sentido de obter uma 
política ambientalmente saudável. Em relação à variável Inovação Tecnológica 
(voltada ao ambiente), os resultados demonstram que as inovações implementadas no 
processo e no produto se concretizam a partir da elaboração de projetos, bem como de 
outras iniciativas, pelas necessidades de mudanças, que se originam das exigências do 
mercado e dos órgãos públicos de defesa ambiental. Constatou-se, ainda, que as 
políticas ambientais desenvolvidas no ambiente interno das empresas influenciam as 
inovações tecnológicas. Porém, o contrário também acontece, as inovações 
tecnológicas oriundas do ambiente externo (mercado) também influenciam as 
inovações nas empresas. Outros aspectos estão enumerados nas considerações finais e 
nas recomendações deste estudo às empresas.



ABSTRACT

This research was carried out with three furniture industries located at Araruna and 
Arapongas, towns in the state of Paraná, and aimed to identify the kinds of 
environmental policies in use at the mentioned industries; to point out the 
technological innovations implemented by them and to check out the relationship 
between both: the environmental policies and the technological innovation. The 
research methodology used was Case Study under the branch of 
descriptive/qualitative type. The data were got using semi-structured and structured 
interviews with 10 managers and/or directors, named: industry A (4), industry B (4) 
and industry C (2). Some indicators were elaborated observing two variables: 
Environmental Policies and the Technological Innovations. Related to the first 
variable -  Environmental Policies -  was found that: 1) the industries are within very 
demanding legal contexts, with constant changes and technological innovations; 2) 
they look for implementing innovations in processes and products to attend to the 
environmental demands fr om public sectors concerned to environment defense; 3) the 
environmental management programs developed by the industries are prevention-and- 
pro-activity-oriented; 4) it is necessary to invest on the scientific knowledge to 
support sustainability to the control practice and environmental risks prevention 
programs; 5) the industries partially put the environmental policies variable into 
actions and try to conduct their plans to get a healthy environmental policy. Concerned 
to the Technological Innovations variable (focusing on the environment) the results 
showed that: the innovations implemented in the process and in the product come true 
by projects elaboration, by the necessary changing originated from the market demand 
and the public sectors responsible for the environment defense. It was also found that 
even the industries indoor environmental policies influence the technological 
innovations. However, the opposite also happens: the technological innovations 
dictated from outdoor environment (market) also influence the innovations in use. 
Other aspects and some suggestions were presented at the final discussion of this study 
as well.



1 INTRODUÇÃO

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

Um dos maiores desafios que o mundo está enfrentado neste milênio é fazer 

com que a sociedade proteja e melhore a qualidade do meio ambiente.

A gestão ambiental vem ganhando um espaço crescente no meio empresarial, 

que está desenvolvendo a consciência ecológica em diferentes camadas e setores da 

sociedade mundial. Naturalmente, não se pode afirmar que todos os setores de 

atividades já se encontram conscientizados da importância da gestão responsável dos 

recursos naturais. No entanto, esclarece BARBIERI (1997), as organizações começam 

a observar que a proteção do meio ambiente será essencial para aquelas que pretendem 

competir no mercado globalizado, pois cada vez mais estas organizações vêm sofrendo 

pressões sociais, sobretudo dos movimentos ambientais internacionais. Nesse sentido, 

essas organizações devem entender que a proteção do meio ambiente significa também 

oportunidades de negócios.

Entende FARIA (1998) que os investimentos em gestão ambiental são 

direcionados por fatores competitivos, mas existem outros que determinam a 

realização de investimento em gestão ambiental por parte das empresas, dependendo 

de sua realidade. Para ele, o setor empresarial brasileiro despertou para a importância e 

a necessidade de produzir, adequando-se à preservação ambiental, quando:

- houve a criação de normas internacionais para a mensuração da qualidade 
ambiental, aliada à grande concorrência internacional, exigindo a 
adequação ambiental das empresas multinacionais e de empresas 
exportadoras;

- ocorreu uma modificação na legislação ambiental, tomando-se essa mais 
restritiva, ao mesmo tempo em que se iniciou uma intensificação da 
fiscalização;

- tomou-se visível o grande mercado vinculado à proteção ambiental, 
incluindo oportunidades de negócios.

Assim, empresários e até mesmo investidores que antes viam a gestão

ambiental como mais um fator de aumento de custos no processo produtivo deparam- 

se agora com vantagens competitivas e oportunidades econômicas de uma gestão 

ambiental responsável.
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Nesse sentido, FURTADO (1997) acredita que as organizações empresariais 

de todos os tipos estão cada vez mais preocupadas em atingir e demonstrar um 

desempenho ambientalmente correto, controlando o impacto de suas atividades, 

produtos ou serviços no meio ambiente, levando em consideração sua política e seus 

objetivos ambientais. Esse comportamento insere-se no contexto de uma legislação 

cada vez mais exigente, do desenvolvimento de políticas econômicas, de outras 

medidas destinadas a estimular a proteção ao meio ambiente e de uma crescente 

preocupação das partes interessadas em relação às questões ambientais e ao 

desenvolvimento sustentável.

De acordo com a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento CMMAD (1991, p. 46), desenvolvimento sustentável é aquele “que 

atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das gerações 

futuras de atenderem as suas próprias necessidades”.

São muito importantes para a política ambiental as pressões exercidas pela 

opinião pública e pelos setores organizados da sociedade em tomo dos problemas 

ambientais. Pode-se afirmar que as pressões dessa natureza levaram os governos de 

quase todos os países industrializados a incorporar de modo crescente o meio ambiente 

em suas políticas (BARBEERI, 1997 a). Porém, não se pode negar que essas pressões 

são, também, ameaçadoras, principalmente quando as empresas desconhecem os 

benefícios que poderão obter com uma política ambiental eficiente.

Dentro dessa perspectiva, todos os setores têm responsabilidade no processo 

de mudança, podendo contribuir de forma decisiva para as transformações necessárias. 

A indústria moveleira é um dos que mais sente necessidade de inovações, seja em suas 

estruturas produtivas, seja no sentido de modificar sua base técnica e/ou de criar novos 

processos de trabalho e de organização da produção. Esse segmento deve se incorporar 

a esses processos, aumentando sua conscientização e, até mesmo, descobrindo novas 

formas de produzir por meio de inovações tecnológicas.
Assim, para a questão ambiental, as inovações tecnológicas possuem um papel 

importante na solução dos problemas ambientais existentes, porém, sua contribuição 

não será de modo automático. Segundo ROCHA NETO (1999), as inovações
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tecnológicas compreendem: conhecimentos, práticas organizacionais, técnicas e 

processos de produção. Destaca ainda o autor que as inovações não se relacionam 

unicamente com questões técnico-científicas, mas apresentam também dimensões de 

ordem política, econômica e sócio-cultural.

Nesse sentido, a política ambiental brasileira se consubstancia através da 

criação e publicação de várias leis. Essas leis se consolidaram e resultaram na criação 

de diversos agentes e órgãos de controle ambiental, abrangendo as instâncias federal, 

estadual e municipal. ‘Tradicionalmente, as exigências referentes à proteção ambiental 

eram consideradas um freio ao crescimento da produção, um obstáculo jurídico legal e 

demandante de grandes investimentos de difícil recuperação e, portanto, fator de 

aumento dos custos de produção” (DONAIRE, 1999, p.35). No entanto, atualmente, as 

empresas constatam que a preocupação com o meio ambiente pode representar 

oportunidades para abertura de novos mercados e prevenção contra restrições íuturas 

quanto ao acesso a mercados internacionais.

Pensar as políticas ambientais, quando se concebe os benefícios que se pode 

obter com práticas ambientalmente saudáveis, implica reconhecer, redimensionar e 

adotar estratégias de negócios que envolvam processos e produtos. Contudo, é preciso 

que, as estratégias a serem perseguidas estejam apoiadas por decisões referentes à 

estrutura, a tecnologia, aos recursos humanos, aos sistemas de recompensa, à cultura 

organizacional e ao estilo de liderança, conforme alerta MOTTA (1999).

Embora seja pertinente o reconhecimento da importância da implementação da 

estratégia como ponto de partida para a tomada de decisão de uma empresa, cumpre 

ressaltar que este não será o objeto de estudo que se busca com este trabalho.

Desse modo, com base na legislação ambiental, as empresas acabaram por 

adotar políticas ambientais, nas quais o controle ambiental é integrado às práticas e 

processos produtivos, deixando de ser uma atividade de controle da poluição e 

passando a ser uma função da produção. Com isso “a proteção ao meio ambiente deixa 

de ser uma exigência punida com multas e sanções, inscrevendo-se em um quadro de 

ameaças e oportunidades, e a própria permanência ou a saída do mercado” 

(DONAIRE, 1999, p.36).
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Em decorrência do exposto, este estudo procurará analisar a relação que existe 

entre as Políticas Ambientais e as Inovações Tecnológicas em Empresas Moveleiras 

do Paraná. Nesse contexto, o problema que se pretende responder é:

1.2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

QUAL A RELAÇÃO EXISTENTE ENTRE AS POLÍTICAS AMBIENTAIS 

E AS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS EM TRÊS EMPRESAS MOVELEIRAS 

SELECIONADAS DO PARANÁ?

1.3 DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS DA PESQUISA

1.3.1 Objetivo geral

Identificar as relações existentes entre as políticas ambientais e as inovações 

tecnológicas em três empresas moveleiras selecionadas, do Paraná.

1.3.2 Objetivos específicos

- identificar as políticas ambientais das empresas moveleiras;
- caracterizar as inovações tecnológicas implementadas nas empresas 

moveleiras;
- avaliar as relações entre as políticas ambientais e as inovações tecnológicas 

das empresas moveleiras escolhidas.
1.4 JUSTIFICATIVA TEÓRICO - PRÁTICA

A preservação e a conservação do meio ambiente transformou-se em ponto 

crítico para os negócios nos últimos anos. As empresas, especialmente as moveleiras, 

pela necessidade de estarem em conformidade com regulamentos, decisões legais de 

responsabilidade financeira por danos ambientais, exigências feitas por clientes e 

grupos interessados, em relação aos efeitos ambientais, têm feito do fator ambiental 

uma variável-chave estratégica com implicações no design de produtos, de processos e 

procedimentos de operação, controle e gerenciamento.
Nesse contexto, a inovação tecnológica tem um papel vital na aquisição e 

desenvolvimento de novos equipamentos, processos, produtos e habilidades na 

empresa moveleira. Essa mudança na natureza da inovação tecnológica tem
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implicações sobre a estrutura dessas empresas e sobre as decisões estratégicas de 

âmbito nacional e internacional.

A relevância deste estudo decorre de não se encontrarem pesquisas empíricas 

que contemplem especificamente as práticas ambientais das empresas moveleiras na 

região, embora se encontrem trabalhos que abordam tais empresas. Busca-se, nessa 

análise, conhecer melhor a interligação existente entre as políticas ambientais e as 

inovações tecnológicas. Esse comportamento insere-se no contexto de uma legislação 

cada vez mais exigente, do desenvolvimento de políticas ambientais e de outras 

medidas destinadas a estimular a proteção ao meio ambiente e de uma crescente 

preocupação das partes interessadas em relação às questões ambientais e ao 

desenvolvimento sustentável.

Embora restringindo a pesquisa a três empresas, considera-se que os 

resultados alcançados possam contribuir de alguma forma com aqueles que buscam 

informações sobre o assunto.

Importa ressaltar que a escassez de estudos específicos acerca da temática 

proposta acentua a relevância desse estudo. Nesse sentido, essa pesquisa poderá abrir 

caminhos para futuros estudiosos acrescentarem maiores contribuições sobre o tema, 

haja vista a necessidade de mudanças nas políticas ligadas ao meio ambiente.

1.5 APRESENTAÇÃO DA DISSERTAÇÃO

No primeiro capítulo aborda-se a área problemática, os objetivos e a 

justificativa teórico - prática.

No segundo, apresenta-se a Fundamentação Bibliográfica sobre os aspectos 

chaves para a discussão do assunto. Este foi dividido em três partes: na primeira 

apresenta-se algumas reflexões sobre as estratégias de negócios, políticas ambientais 

e seus componentes, tais como: legislação ambiental, sistema de gestão ambiental, 

política ambiental nas organizações, rotulagem ambiental, entre outros; na segunda 
versa-se sobre inovações tecnológicas, gestão dessas inovações, intensidade das 

inovações, princípios da tecnologia ambiental, tipos de tecnologias ambientais e 

inovações tecnológicas para o ambiente; na terceira referencia-se sobre as políticas
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ambientais e a relação com as inovações tecnológicas, na quarta, a caracterização da 

indústria moveleira, além de algumas metodologias utilizadas em pesquisas anteriores.

No capítulo três apresenta-se a metodologia que conduziu a pesquisa. Nele 

encontram-se: a especificação do problema, as variáveis de estudo, as definições 

conceituais e operacionais das variáveis, a delimitação e design da pesquisa, os casos a 

serem estudados, o procedimento para a coleta e tratamento dos dados, análise dos 

resultados e as limitações do estudo.

Encontra-se, no quarto capítulo, a descrição das empresas, análise das 

informações e análise dos resultados da pesquisa.

O quinto e último capítulo trazem as conclusões e as recomendações, o quadro 

de referências bibliográficas e os anexos sobre os quais se fundamenta o presente 

estudo.



2 FUNDAMENTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA

A preocupação com o meio ambiente, nas últimas décadas, vem alterando 

profundamente as formas de promover a administração nas empresas. Às metas de 

produção e vendas, as empresas estão incorporando procedimentos para redução da 

emissão de efluentes, reciclagem de resíduos e até mesmo a análise do ciclo de vida 

dos produtos e de seu impacto sobre a natureza.

Assim, não se pode negar que as empresas encontram-se diante de um novo 

cenário competitivo, em face da imposição da globalização e do progresso tecnológico 

que trouxe complexas e inúmeras implicações econômicas e administrativas para as 

mesmas. Desse modo, este cenário que se apresenta no mercado, trazendo novas 

exigências, tem obrigado as empresas a incorporarem políticas ambientais como 

estratégias de negócio.

Nesse sentido, para alcançar o objetivo deste trabalho, que é identificar as 

relações existentes entre as políticas ambientais e as inovações tecnológicas em 

empresas moveleiras selecionadas do Paraná, faz-se importante abordar alguns 

elementos teóricos sobre estratégia, no contexto organizacional.

2.1 ESTRATÉGIA DE NEGÓCIOS E SEUS DESDOBRAMENTOS

A verdadeira estratégia refere-se “aos planos da alta administração para 

alcançar resultados consistentes com a missão e os objetivos gerais da organização” 

(WRIGHT et al 2000, p.24).

De acordo com MINTZBERG, et al (2000), as definições mais freqüentes 

usadas por uma determinada pessoa para conceituar estratégia são, provavelmente, 

aquelas que trazem na sua essência a idéia de planejamento, “uma direção, um guia ou 

curso de ação para o futuro” (p. 17). Contudo, quando essa mesma pessoa é solicitada 

para descrever a estratégia que sua organização ou que um concorrente seu seguiu de 

verdade, constata-se um certo desvio em relação à sua própria definição. Nesse 

enfoque, Estratégia, “é uma dessas palavras que inevitavelmente definimos de uma 

forma, mas freqüentemente a usamos de outra” (p. 17).
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Para esses autores, as estratégias deliberadas compreendem as intenções 

realizadas. Por outro lado, as não realizadas podem ser chamadas de estratégias 

iirealizadas. Há, também, um terceiro caso, denominado de estratégia emergente, em 

que um padrão realizado não era necessariamente o pretendido, ou seja, possivelmente 

não representa a perseguição de um plano preestabelecido. Assim, dificilmente uma 

estratégia pode ser vista como puramente deliberada ou totalmente emergente. Nesse 

enfoque, os autores entendem que, na vida real, todas as estratégias precisam misturar 

os dois tipos, tendo em vista que uma significa aprendizado zero, a outra controle zero.

Considerando a possibilidade e os benefícios de se misturar as estratégias, 

MINTZBERG et al (2000) apresentam a "estratégia guarda-chuva" que representa o 

agrupamento de todas as outras. Nesse tipo de estratégia as linhas gerais são 

deliberadas (como buscar faixas superiores do mercado), enquanto que os detalhes são 

deixados para emergir no percurso (quando, onde e como). Isso não significa que as 

estratégias emergentes sejam más e as deliberadas, boas. Esse modelo, na visão desse 

autor, os estrategistas eficazes se utilizam para que possam refletir as condições 

existentes no mercado, prever e reagir a situações inesperadas.

De acordo com CERTO e PETER (1993) é função da alta administração a 

formulação da estratégia empresarial. Esta representa o caminho por onde se 

identificam os tipos de negócios, mercados ou setores em que a organização compete e 

a distribuição de recursos entre esses negócios.

Segundo BATEMAN e SNELL (1998) depois que o escopo administrativo e o 

conselho formulam a estratégia ou as estratégias a serem seguidas, os executivos 

devem determinar como as unidades de negócios competirão em cada área. “A 

estratégia de negócios define as principais ações pelas quais uma organização constrói 

e reforça sua posição competitiva no mercado” (p. 132).

Por outro lado, PORTER (1989) acredita que o objetivo principal da adoção 

de uma estratégia de negócio é levar a organização a atingir uma vantagem 
competitiva no mercado. Essa vantagem poderá ser atingida mediante a utilização de 

três estratégias genéricas ou de negócio que compreendem: liderança de custo, 

diferenciação e enfoque. Na visão desse autor, “cada uma das estratégias genéricas
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envolve um caminho fundamentalmente diverso para a vantagem competitiva, 

combinando uma escolha sobre o tipo de vantagem competitiva buscada com o escopo 

do alvo estratégico onde ela deve ser alcançada” (p. 10).

Nesse sentido, deve-se escolher somente uma das estratégias genéricas para 

cada unidade de negócio e sem possibilidades de serem combinadas como as 

estratégias empresariais. PORTER (1989, p.10) esclarece essa questão argumentando: 

“ser tudo para todos é uma receita para mediocridade estratégica e para um 

desempenho abaixo da média, pois normalmente significa que uma empresa não tem 

absolutamente qualquer vantagem competitiva“.

Procurando descrever com mais clareza essas questões, PORTER (1989) 

apresenta diferentès estratégias de negócios, que são por ele denominadas:

Estratégia de diferenciação -  nesse tipo a empresa procura ser a única em um 

mercado mais amplo. Para tanto, utiliza-se de alguns atributos amplamente valorizados 

pelos consumidores, tais como: durabilidade, assistência técnica entre outros. Dessa 

forma, esse diferenciador que a organização estabelece em seus produtos, autoriza a 

cobrança de um preço-prêmio por esse diferenciador.

Estratégia de baixo custo -  a organização procura ser a líder de baixo custo em 

seu mercado por meios eficientes e oferecendo um produto padronizado e sem 

acessórios supérfluos. Geralmente enfatiza a economia de escala na produção ou 

distribuição e tem a tecnologia como produto de apoio.

Estratégia de enfoque -  baseia-se, ao contrário das estratégias anteriores, em 

um segmento de mercado estreito. O enfocador seleciona um segmento alvo, adapta e 

direciona sua estratégia para atender aquele setor. Esta estratégia apresenta duas 

alternativas: enfoque na diferenciação -  a organização busca a diferenciação em seu 

segmento-chave, explorando as necessidades especiais dos compradores desse 

segmento e preenchendo os espaços deixados por aqueles que adotam uma estratégia 
mais ampla, sub-otimizando esse setor. Os pontos negativos dessa estratégia consistem 

na sua imitação ou no desaparecimento da demanda.
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Enfoque no custo -  “explora diferenças no comportamento dos custos de 

alguns segmentos” (p. 13) aproveitando-se de lacunas deixadas por competidores que 

exploram um mercado amplo. Os pontos negativos são, igualmente, o desaparecimento 

da demanda e a imitação por parte dos concorrentes.

CERTO e PETER (1993, p. 139, 149) apresentam as estratégias funcionais, 

que "descrevem coletivamente as tarefas específicas que devem ser executadas para se 

implementar a estratégia da empresa". No entender desses autores, o estabelecimento 

das estratégias funcionais representa o passo final na formulação de estratégia. Estas 

geralmente são delineadas pelos executivos das áreas funcionais, responsáveis pela 

coordenação das suas atividades com os administradores de negócios, objetivando a 

consistência de todas as estratégias. Nessa perspectiva, esses autores denominam e 

descrevem cinco tipos de estratégias funcionais que compreendem:

- Estratégia de pesquisa e desenvolvimento - enfoca a criação e 
desenvolvimento de novos produtos;

- Estratégia de operações - analisa a capacidade da organização no processo 
de produção e manufatura;

- Estratégia financeira - responsável pela previsão e planejamento 
financeiros, avaliação de propostas de investimentos, garantia de 
financiamentos para os diversos investimentos, controle dos recursos 
financeiros e avaliação da condição financeira da empresa;

- Estratégia de recursos humanos - tem como função atrair, avaliar, motivar e 
manter o número e tipos de funcionários necessários para dirigir 
efetivamente os negócios;

- Estratégia de marketing - preocupa-se em determinar mercados adequados, 
em que a empresa possa oferecer produtos ou serviços, e com o 
desenvolvimento do mix de marketing.

2.2 POLÍTICA AMBIENTAL

2.2.1 Legislação ambiental

Para as empresas, existem especificidades importantes a serem consideradas 

na legislação ambiental brasileira, entre essas o princípio do poluidor-pagador e a 

responsabilidade penal da pessoa jurídica frente ao dano ambiental. De uma maneira 

mais simplificada, VALLE (1995, p. 14) entende o princípio do poluidor-pagador 

como:

aquele que gera um resíduo ou causa um impacto nocivo sobre o meio ambiente deve arcar com
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os custos de sua correção - é o princípio quem polui paga. A responsabilidade por danos causados 
ao meio ambiente é objetiva e não subjetiva; isso significa que uma empresa que cause um dano 
ao meio ambiente é responsável pelo mesmo, independentemente de comprovação da culpa ser 
sua ou de terceiros (um funcionário ou um fornecedor, por exemplo), pela simples existência de 
nexo causal entre o prejuízo e sua atividade.

Ainda, para o mesmo autor, outros fatores podem ser citados como 

importantes na relação empresa/legislação ambiental. Entre esses, o fato de que o 

gerador de resíduo responde pelo mesmo, indefinidamente, mesmo que o resíduo seja 

transferido de local, mudado de mãos ou depositário.

No setor industrial, VALLE (1995, p. 44) esclarece que a legislação ambiental 

procura controlar os problemas de contaminação do meio ambiente a partir de três 

abordagens:

a regulamentação dos locais de produção, visando a controlar, na origem, a geração e disposição 
de resíduos; a regulamentação dos produtos, estabelecendo limites para emissões, restringindo o 
uso de certos materiais perigosos na fabricação, etc. a regulamentação das condições ambientais 
de forma abrangente, limitando, em casos extremos, certas atividades que possam atuar de forma 
crítica em desfavor de uma área ou região.

De maneira mais simples, as formas de controle da poluição contidas em lei 

abrangem o controle das fontes geradoras; o controle dos produtos e, ainda, o controle 

das conseqüências. Complementam as leis básicas direcionadoras da política ambiental 

a Lei 9.605/98, a Lei 6.938/81, as resoluções do CONAMA (Conselho Nacional do 

Meio Ambiente) e as normas técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas). Entre outros aspectos, essas normas definem níveis e limites de emissões de 

poluentes no ar ou na água, além de estabelecerem classificação de resíduos, 

estabelecimento de métodos de análise e de amostragem e padronização de símbolos 

de risco para identificar resíduos transportados ou armazenados.

O licenciamento ambiental, definido pela Lei 6.938 de 1981, constitui-se 

importante requisito legal para o setor industrial. De acordo com essa Lei, aquelas 

atividades cujo potencial poluidor não é considerado desprezível (segundo critérios 

estabelecidos pelos órgãos estaduais responsáveis), são objetos de Licença Ambiental, 

fornecida pelos órgãos estaduais do meio ambiente ou pelo D3AMA (Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente). A Resolução do CONAMA n° 237, de 19 de dezembro 

de 1997 estabelece em seu art. 2o, parágrafo Io, os empreendimentos e atividades 

sujeitas ao licenciamento ambiental (BRITO e CARINI, 1996); (VALLE, 1995).
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De acordo com VALLE (1995), o processo de licenciamento é dividido em 
três fases:

a) Licença Prévia - autorização para desenvolver o projeto do 
empreendimento de acordo com as exigências ambientais;

b) Licença de Instalação - requerida após a aprovação do projeto, serve para 
construção do empreendimento segundo este mesmo projeto;

c) Licença de Operação - autorização para iniciar as atividades.
Para alguns empreendimentos de maior impacto sobre o meio ambiente, são 

exigidos: EIA (Estudo de Impacto Ambiental) e RIMA (Relatório de Impacto 

Ambiental). Normalmente se detecta a necessidade de se realizar o EIA e o RIMA 

quando a empresa solicita sua licença de instalação.

Com base em DAROIT e NASCIMENTO (1999) infere-se do exposto que a 

preocupação ambiental, por parte da sociedade, está levando a legislação a ficar cada 

vez mais restritiva a processos e produtos poluentes, bem como tem levado vários 

setores da indústria a se posicionarem e adotarem medidas de proteção e recuperação 

ambiental, por meio de tratamento e/ou encaminhamento adequado, principalmente 

quanto aos resíduos gerados no processo produtivo.

BRITO e CARINE (1996) citam que a Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 

1981 (regulamentada por Decreto em 1983), dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente e instrumentos de defesa ambiental. De acordo com essa Lei, os 

instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente classificam-se em quatro 

categorias: 1- padrões ambientais (de qualidade e emissão); 2- controle do uso do solo 

(zoneamento e áreas de proteção); 3- licenciamento por meio do Estudo de Impacto 

Ambiental (ELA) e Relatório de Influência do Meio Ambiente (RIMA); 4 -  

penalidades (multas compensações).

A partir da Constituição de 1988, passaram a existir no Brasil instrumentos 

jurídicos para qualquer cidadão interferir no processo de degradação ambiental, 

confirmando a tendência à maior regulamentação ambiental para o funcionamento das 

empresas. A Constituição dedica o capítulo VI ao meio ambiente e, no artigo 170, 

condiciona a ordem econômica, entre outros princípios, ao da defesa do meio ambiente 

(SEBRAE, 1996).
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As constituições estaduais também dedicam capítulos ao tema ambiental e 

remetem para a legislação ordinária que regulamenta as disposições constitucionais 

(VALLE, 1995). Assim, tem-se a seguinte hierarquia na legislação brasileira, em 

ordem decrescente: Constituição; Lei; Lei Ordinária e Decreto. Sendo que esse último 

deve estar relacionado a uma lei determinada, regulamentando-a.

DONAIRE (1999) cita a nova Lei de crimes ambientais, Lei n° 9.605, 

sancionada em 12 de fevereiro de 1998, pelo Presidente da República, que 

responsabiliza pelos crimes contra o meio ambiente a pessoa jurídica e a pessoa física. 

Propõe penalidades mais severas; variando de penas restritivas de direitos para a 

pessoa jurídica, tais como: I - suspensão parcial ou total de atividades, II - interdição 

temporária de estabelecimento, obra ou atividade, III - proibição de contratar com o 

poder público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações, há multas e 

detenção, para a pessoa física responsável. Essa nova Lei teve que esperar cerca de um 

ano para ser regulamentada pelo Decreto n 0 3.179, de 21 de setembro de 1999. Esse 

Decreto dispõe sobre a especificação das sanções aplicáveis às condutas e atividades 

lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. Entre outras decisões define o 

valor de multas, sua correção monetária e tipo de multa a ser imposta como sanção em 

cadainfração. Em seu art. 2o, por exemplo, define que as infrações administrativas são 

punidas com advertência; multa simples; multa diária.

De acordo com CAJAZEIRA (1998), os dispositivos legais podem ser 

classificados em: Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Orgânica, Decreto, 

Medida Provisória, Resolução e Portarias. O autor cita um conjunto de leis que 

definem as obrigações, responsabilidades e atribuições, tanto do Poder Público quanto 

dos empreendedores, nas várias esferas Federal, Estadual e Municipal:

- Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (Título VIII, 
Capítulo VI -  Do Meio Ambiente);

- Constituições Estaduais;
- Lei n° 6.803, de 2 de julho de 1980, dispõe sobre as diretrizes para o 

zoneamento industrial nas áreas críticas de poluição, e dá outras 
providências;

- Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, estabelece a Política Nacional do 
Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá 
outras providências;
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- Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, disciplina a ação civil pública de 
responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a 
bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico 
(vetado), e dá outras providências;

- Lei n°7.802, de 11 de julho de 1989, dispõe sobre a pesquisa, a 
experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, transporte, o 
armazenamento, a comercialização, a utilização, a importação, a 
exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a 
classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus 
componentes e afins, e dá outras providências;

- Lei n° 7.957, de 20 de dezembro de 1989, dispõe sobre a Tabela de pessoal 
do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais -  EB AMA, e dá 
outras providências;

- Lei Estadual n° 7.109/79 -  instituiu o sistema de proteção do meio 
ambiente;

- Lei Estadual n° 10.066/92 -  cria a Secretaria de Estado do Meio Ambiente -  
SEMA e o Instituto Ambiental do Paraná -  IAP;

- Decreto n° 88.351/83 -  regulamentou a lei n°6938 e fixou os procedimentos 
gerais para a realização das Análises de Impactos Ambientais e regras para 
o Licenciamento de atividades;

- Decreto Lei Federal n° 1.413/75 -  dispõe sobre o controle da poluição no 
meio ambiente provocada por atividades industriais;

- Resolução n° 1 de 26 de janeiro de 1986- CONAMA, estabelece as 
diretrizes para os órgãos estaduais do Meio Ambiente, EBAMA, com 
referência à elaboração do ELA e ao licenciamento;

- Resolução n° 6, de 15 de julho de 1988 -  CONAMA, determina que as 
empresas elaborem inventário de seus resíduos e estabelece regras especiais 
para obras de grande porte relacionadas à geração de energia elétrica;

- Resolução CONAMA n° 9 de 1987, que disciplina a realização das 
audiências públicas previstas na Resolução n° 1/86;

- Decreto n° 99.274 de 6 de junho de 1990, cita alterações no Decreto n° 
88.351/83, reafirma os requisitos de realização de Análise de Impactos 
Ambientais, de licenciamento prévio a qualquer construção ou ampliação 
de atividades causadoras de impactos ambientais;

- Decreto n° 92.752 de 5 de junho de 1986, aprova o programa de Ações 
Básicas para a Defesa do Meio Ambiente.

A agenda 21 (Documento aprovado durante a Conferência das Nações Unidas

para o Meio Ambiente e Desenvolvimento) dedica o capítulo 30 ao comércio e à 

indústria, convocando as empresas e suas entidades para que incorporem a variável 

ambiental em suas ações e estabelecem duas áreas de atuação: a promoção de uma 

produção mais limpa e a responsabilidade empresarial. Os objetivos traçados são: 

maior eficiência combinada com padrões de consumo mais sustentáveis, processos
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mais limpos visando à prevenção da poluição com boa administração doméstica, 

substituição de materiais, modificação na produção e recuperação de recursos, 

cooperação tecnológica e gestão sustentável dos recursos renováveis (BARBEERI, 

1996).

Para BARBEERI (1997a), os instrumentos de política ambiental classificam-se 

em três grandes grupos: os instrumentos de comando e controle, objetivam alcançar ais 

ações do poluidor, fixando normas e padrões de desempenho; normas legais relativas 

ao licenciamento de atividades ou obras poluidoras, bem como as que proíbem a 

fabricação, o comércio e o uso de agrotóxicos organoclorados e de produtos que 

contenham CFCs (clorofluorcarbonos); os instrumentos econômicos objetivam induzir 

o comportamento das pessoas e das organizações em relação ao meio ambiente, por 

meio de medidas que representam benefícios ou custos adicionais para elas; os 

subsídios diretos e indiretos com o objetivo de estimular práticas ambientais 

específicas.

Cita a Lei n.6.938 de 31/8/1998, que estabeleceu a Política Nacional do Meio 

Ambiente e representa uma mudança importante no tratamento das questões 

ambientais. Essa Lei tem por objetivos a preservação, melhoria e recuperação da 

qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar condições de desenvolvimento 

sócio-econômico (art. 2 °). Outro aspecto da referida Lei refere-se à criação do Sistema 

Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) BARBEERI (1997a; p. 148). Conforme o art. 

9o, são instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente:

I - o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental;
II - o zoneamento ambiental;
m  - a avaliação de impactos ambientais;
IV - o licenciamento e a revisão das atividades efetiva ou potencialmente

poluidoras;
V - os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou

absorção de tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade ambiental;
VI - a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo poder

público;
VII - o sistema nacional de informações sobre o meio ambiente;
VIII - o Cadastro Técnico Federal de atividades e instrumentos de defesa

ambiental;
IX - as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não -cumprimento das

medidas necessárias á preservação ou correção da degradação ambiental;
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X - a instituição do Relatório de Qualidade do meio Ambiente a ser divulgado
anualmente pelo IBAMA;

XI - a garantia da prestação de informações relativas ao meio ambiente,
obrigando-se o poder público a produzi-las, quando inexistentes;

XII - o Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e/ou
utilizadoras de recursos ambientais.

Conforme o relatório da CEP AL (1995), as políticas ambientais podem

acelerar ou retardar o desenvolvimento, a aplicação e a difusão de tecnologias 

ambientâlmente racionais, com base na experiência de países da região da OCDE 

(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) de empresas bem 

sucedidas, de vários países da América Latina. O mesmo relatório mostra que para que 

as políticas ambientais sejam eficazes e estimulem as inovações, deveriam ser 

formuladas com a participação da indústria, dado que esta possui capacidade e 

informações técnicas que permitem fixar normas e critérios realísticos. As políticas 

devem contemplar prazos suficientes para que as empresas preparem projetos de 

investimentos e de P&D, em conformidade com os objetivos fixados pela 

regulamentação ambiental e refere-se, ainda, à necessidade de coordenar as ações 

exercidas pelos diferentes agentes governamentais para evitar superposições e 

conflitos de competência entre eles. É necessário buscar uma harmonização 

internacional dos critérios ambientais.

2.2.2 Poluição e resíduos ambientais

A Lei Federal n°. 6.938/81, define poluição como “toda alteração das 

propriedades físicas, químicas e biológicas que possa constituir prejuízo à saúde, à 

segurança e ao bem estar das populações e, ainda, possa comprometer a biota e a 

utilização dos recursos para fins comerciais, industriais e recreativos” (CAJAZEIRA, 

1998, p.59).

Para JORGENSEN e JORGENSEN (1989, p. 282), existem quatro métodos 

para solucionar problemas de poluição: a) reduzir a quantidade de energia ou material 

descarregado por meio do uso de tecnologias alternativas, também reforçadas pela 

legislação; b) reciclar ou reutilizar produtos, pois são resolvidos um recurso e um 
problema ambiental simultaneamente; c) decompor o lixo em componentes 

inofensivos; d) remover o lixo inofensivo em decomposição para uma outra locação,
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exemplo adubo. Conforme os mesmos autores, os métodos utilizados para controlar a 

poluição do ar podem ser classificádos de acordo com a tecnologia aplicada: a) através 

da troca do padrão de distribuição da poluição; b) utilização de tecnologias alternativas 

para eliminar os problemas; c) remoção dos poluentes.

VALLE (1995, p.8) acredita que “na realidade a poluição industrial é uma 

forma de desperdício e um indício da ineficiência dos processos produtivos até agora 

utilizados. Resíduos industriais representam, na maioria dos casos, perdas de matérias- 

primas e insumos”.

O processo de geração e disposição de resíduos em todas as suas formas, 

através dos tempos, tem sido responsável por problemas de várias ordens. Dentre eles, 

FIGUEIREDO (1995) cita os problemas econômicos, os ecológicos e os de saúde 

pública como os mais relevantes. Diante da busca da humanidade por melhores 

padrões de qualidade de vida, entende-se que esses padrões dependem, também, da 

racionalização do conceito, definição e classificação da massa residual gerada a partir 

das atividades humanas, uma vez que elas são responsáveis por profundas mudanças 

no meio ambiente.

No Brasil, alerta FIGUEIREDO (1995), além do resíduo sólido urbano, que é 

produzido em quantidade preocupante, ainda se produz resíduo industrial que também 

é gerado em grandes quantidades, principalmente a partir dos processos que envolvem 

produtos químicos, dentre eles os de usinagem e galvanoplastia no setor metal- 

mecânico.

Na concepção do autor, um problema ainda maior é a destinação e as técnicas 

de tratamento para reutilização ou disposição final desse material. Isso ocorre uma vez 

que nem toda empresa se propõe a investir em tratamento adequado de seus resíduos e, 

quando se abraça a esse preceito, proposto em sua maioria por órgãos ambientais, 

esbarra nas questões de ordem legal, financeira, de transporte e de aterros especiais.

Em VALLE (1995, p. 25) encontra-se uma definição de resíduo proposta pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) “um resíduo é algo que seu proprietário não 

mais deseja, em um dado momento e em determinado locai, e que não tem um valor de 

mercado”.
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FURTADO (1997) enfatiza que o problema central dos impactos ambientais 

está no resíduo, representado por quaisquer restos e efluentes dos processos de 

produção, sub-produtos não utilizáveis, produtos de manufatura, no todo ou em partes, 

especialmente suas embalagens, quando se transformam em lixo urbano. Os resíduos 

são substâncias ou objetos que, de acordo com a legislação nacional, são, deveriam ser 

ou requer que sejam descartados. Os resíduos perigosos apresentam uma ou mais 

características, como flamabilidade, oxidação, envenenamento, infecção, 

corrosividade, ecotoxidade e outros riscos definidos nas legislações nacionais.

Para BRITO e CAR1NE (1996), os programas de gerenciamento de resíduos 

industriais estão envolvidos na política ambiental da empresa e vão desde a avaliação 

das tecnologias de tratamento disponível, a correta disposição de resíduos até a 

diminuição dos resíduos na fonte. As empresas que adotam a política de tratamento de 

efluentes pautam sua classificação conforme a norma n°l0.004 da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas em classe I para resíduos perigosos, classe II para 

resíduos não inertes e classe m  para resíduos inertes.

Vale destacar que o resíduo apresenta-se de inúmeras formas, tais como 

sólidos, gasosos e/ou líquidos em diversas dimensões. Os resíduos gasosos são as 

emissões aéreas que resultam de processos de incineração e combustão de resíduos, 

processos de refinamento de petróleo, lavagem de metais, evaporação de solventes, 

geração de compostos voláteis por processos químicos seguidos de fulgas dos gases 

gerados e processos de refrigeração, em que se podem citar os CFCs 

(clorofluorcarbonos) (FIGUEIREDO, 1995).

Os resíduos sólidos são gerados em maior quantidade, possuem maior 

variedade na sua composição, demandam maior atenção da Legislação Ambiental 

Brasileira, mas também em outros países. Para OLIVEIRA e NAJILA (1996), resíduo 

sólido é qualquer resíduo que resulte das atividades diárias da humanidade que não 
tenha mais utilidade, ou, como cita REIS (1995), o resto de matérias-primas utilizadas 

em processos de fabricação que não tenham condições de ser recuperadas e 

reutilizadas em um outro processo; ou, simplesmente, o resto de material descartado 

em meio urbano.
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Os resíduos líquidos são aqueles que se apresentam em forma líquida, 

provenientes principalmente das atividades industriais e domésticas. No meio 

industrial, o resíduo líquido, denominado de águas residuárias, têm origem na 

utilização de materiais líquidos em processos industriais no setor químico, siderúrgico, 

metalúrgico e metal-mecânico, petroquímico, agroindustrial e alimentício, entre outros 

(OLIVEIRA e NAJILA, 1996).

De acordo com a Agenda 21 (cap.21):

“o manejo saudável dos resíduos não só deve contemplar sua disposição final em condições de 
segurança ou aproveitamento, mas buscar suas causas, procurando mudar os padrões de produção 
e consumo não-sustentáveis. Conseqüentemente, os sistemas produtivos que incoiporam essas 
recomendações de modo sistemático terão condições de produzir mais, beneficiando um maior 
número de pessoas, sem que isso represente uma maior pressão sobre os recursos naturais” 
(BARBIERI, 1997a: 139).

2.2.3 Conceitos de gestão ambiental

A discussão da problemática ambiental nas empresas encontra-se em 

diferentes fases, nos diversos países do mundo. Percebe-se a convivência de extremos: 

de um lado, é o imperativo econômico (objetivando lucro) que comanda as decisões; 

de outro, é a questão social, incluindo a de ordem ambiental, que passa a ter maior 

peso nas decisões organizacionais. Diante da globalização e da abertura econômica dos 

mercados, a variável ambiental passa a ser uma das condições de se estar inserido na 

aldeia global dos negócios. As empresas passam a adotar práticas ambientais 

sustentáveis como vantagens competitivas (BIAZIN e GODOY, 1999).

No enfoque desse tema, JUCHEM (1995, p. 35) conceitua gestão ambiental

como:

um conjunto de políticas e práticas administrativas operacionais que levam em conta a saúde e a 
segurança das pessoas, a proteção do meio ambiente através da eliminação ou minimização de 
impactos e danos ambientais decorrentes do planejamento, implantação, operação, ampliação, 
realocação ou desativação de empréstimos ou atividades, incluindo-se todas as fases do cido de 
vida do produto.

Para LANNA (1994), gestão ambiental é o processo de articulação das ações 

dos diferentes agentes sociais que integram em um dado espaço, com vistas a garantir 

a adequação dos meios de exploração dos recursos ambientais, naturais, econômicos e
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sócio-culturais às especificidades do meio ambiente, com base em princípios e 

diretrizes previamente acordados e definidos.

Como se observa, é no âmbito da gestão ambiental que ocorre a formulação 

dos princípios e diretrizes, preparação dos documentos orientadores e projetos, 

estruturação dos sistemas gerenciais e tomadas de decisões que, no conjunto, 

objetivam transformações em direção a um desenvolvimento sustentável. A gestão 

ambiental integra, segundo LANNA (1994):

- a política ambiental, que é no conjunto consistente de princípios
doutrinários que conformam as aspirações sociais e/ou governamentais à 
regulamentação ou modificação do uso, controle, proteção e conservação do 
ambiente;

- planejamento ambiental, que é o estudo perspectivo que visa à adequação 
do uso, controle e proteção do ambiente às aspirações sociais e/ou 
governamentais expressas formal ou informalmente em uma política 
ambiental, por meio da coordenação, compatibilização e implementação de 
projetos de intervenções estruturais e não-estruturais.

- gerenciamento ambiental, que é o conjunto de ações destinado a regular o
uso, controle, proteção e conservação do ambiente e a avaliar a
conformidade da situação corrente com os princípios doutrinários 
estabelecidos pela Política Ambiental.

Com a criação do conceito de gestão ambiental, há um grande ganho quanto

ao foco na organização e na relação direta do ambiente com a atividade da mesma. 

Para a busca desta gestão ambiental, esclarece DONAIRE (1999) que algumas 

organizações não governamentais com foco empresarial têm desenvolvido princípios, 

visando criar um direcionamento para uma postura ambientalmente responsável.

Conforme relatório da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (ONU), denominado Nosso Futuro Comum, ficou muito clara a 

importância da preservação ambiental. Com o objetivo de ajudar as empresas, a 

Câmara de Comércio Internacional (CCI) estabeleceu o denominado Business Charter 

For Sustainable Development, que inclui uma série de princípios a serem buscados 
pelas organizações. Em número de 16, são indispensáveis para se atingir o

Desenvolvimento Sustentável-DS (DONAIRE, 1999).

Nos princípios citados no Quadro 1, nota-se a abordagem sistêmica da questão 

ambiental na empresa. A sua estruturação leva ao conceito de Sistema de Gestão 

Ambiental (SGA), vinculando a questão ambiental a todas as demais atividades.
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QUADRO 1 - PRINCÍPIOS DE GESTÃO AMBIENTAL DA CCI 
Princípios de Gestão Ambientai —

1. Prioridade Organizacional - Reconhecer que a questão ambiental está entre as principais prioridades da 
organização e que ela é uma questão chave para o desenvolvimento sustentável; b) estabelecer políticas, 
programas e práticas no desenvolvimento das operações que sejam adequadas ao meio ambiente.
2. Gestão Integrada - Integrar as políticas, programas e práticas ambientais intensamente em todos os negócios 
como elementos indispensáveis de administração em todas as funções.
3. Processo de Melhoria -Continuar melhorando as políticas corporativas, os programas e a performance tanto 
no mercado intemo quanto extemo, levando em conta o desenvolvimento tecnológico, o conhecimento 
científico, as necessidades dos consumidores e os anseios da comunidade, tendo como ponto de partida as 
regulamentações ambientais

4. Educação do Pessoal - Educar, treinar e motivar o pessoal, no sentido de que possam desempenhar suas 
tarefas de forma responsável em relação ao ambiente.

5. Prioridade de Enfoque - Considerar as repercussões ambientais antes de iniciar nova atividade ou projeto e 
antes de instalar novos equipamentos e instalar ou abandonar «ma unidade produtiva
6. Produtos e Serviços - Desenvolver e produzir produtos e serviços que não sejam agressivos ao ambiente e que 
sejam seguros em sua utilização e consumo, que sejam eficientes no consumo de energia e de recursos naturais e 
que possam ser reciclados, reutilizados ou armazenados de forma segura
7. Orientação ao Consumidor - Orientar e, se necessário, educar consumidores, distribuidores e o público em 
geral sobre o correto e seguro uso, transporte, armazenagem e descarte dos produtos produzidos
8. Equipamentos e Operacionalização - Desenvolver, desenhar e operar máquinas e equipamentos levando em 
conta o eficiente uso de água, energia e matérias-primas, o uso sustentável dos recursos renováveis, a 
minimização dos impactos negativos ao ambiente a geração de poluição e o uso responsável e seguro dos 
resíduos existentes.
9. Pesquisa - Conduzir e apoiar projetos de pesquisa que estudem os impactos ambientais das matérias primas, 
produtos, processos, emissões e resíduos associados ao processo produtivo da empresa, visando à minimização 
dos seus efeitos.
10. Enfoque Preventivo - Modificar a manufatura e o uso de produtos ou serviços e mesmo os processos 
produtivos, de forma consistente com os mais modernos conhecimentos técnicos e científicos, no sentido de 
prevenir as sérias e irreversíveis degradações do meio ambiente.
11. Fornecedores e Subcontratados - Promover a adoção de princípios ambientais da organização junto dos 
subcontratados e fornecedores encorajando e assegurando, sempre que possível, melhoramentos em suas 
atividades, de modo que elas sejam uma extensão das normas utilizadas na organização.
12. Planos de Emergência - Desenvolver e manter, nas áreas de risco potencial, planos de emergência 
idealizados em conjunto com setores da organização diretamente envolvidos e setores de apoio específicos 
relacionados aos mesmos e à comunidade local, reconhecendo a repercussão de eventuais acidentes.
13. Transferência de Tecnologia - Contribuir na disseminação e transferência das tecnologias e métodos de 
gestão que sejam amigáveis ao meio ambiente junto aos setores privado e público.
14. Contribuição ao esforço comum - Contribuir para desenvolvimento de políticas públicas e privadas, de 
programas governamentais e iniciativas educacionais que visem à preservação do meio ambiente.
15. Transparência de Atitude - Propiciar transparência e diálogo com a comunidade interna e extema, 
antecipando e respondendo as suas preocupações em relação aos riscos potenciais e impacto das operações, 
produtos e resíduos.
16. Atendimento e Divulgação - Medir a “performance” ambiental. Conduzir auditorias ambientais regulares e 
averiguar se os padrões da empresa cumprem os valores estabelecidos na legislação. Prover periodicamente 
informações apropriadas para a alta administração, acionistas, empregados, autoridades e público em geral
Fonte : Donaire, 1999, p. 60-63
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Os princípios, segundo o autor, são regidos de acordo com a nova visão do 

ambiente de negócios, isto é, procuram esclarecer a nova consciência ambiental 

surgida no centro das transformações culturais, que ocorreram nas décadas de 1960 e 

1970, ganhando dimensão e, por fim, proteger o meio ambiente.

Ainda, em DONAIRE (1999, p. 36), as respostas a esse novo desafio no 

ambiente de negócios passam por três fases:

Primeira Fase: controle ambiental nas saídas -  constitui-se na instalação de equipamentos de 
controle da poluição nas saídas, como chaminés e redes de esgoto. Nesta fase mantém-se a 
estrutura produtiva existente.

Segunda Fase: integração do controle ambiental nas práticas e processos. O princípio básico passa 
a ser o da prevenção da poluição, envolvendo a seleção das matérias-primas, o desenvolvimento 
de novos processos e produtos, o reaproveitamento da energia, a reciclagem de resíduos e a 
integração com o meio ambiente.

Terceira Fase: integração do controle ambiental na gestão administrativa. A questão ambiental 
passa a ser contemplada na estrutura organizacional, interferindo no planejamento estratégico.

Essa terceira fase é denominada por D’AVIGNON1, citado por BIAZIN e 

GODOY (1999, p .l), como Gestão Ambiental, na qual “os parâmetros relacionados ao 

meio ambiente passam a ser levados em conta no planejamento estratégico, no 

processo produtivo, na distribuição e disposição final do produto”.

Os autores HUNT e AUSTER (1990) apresentam um modelo, segundo o qual 

se pode avaliar o estágio dos programas de gerenciamento ambiental de uma empresa. 

Segundo esses autores, os estágios variam do Iniciante, sem nenhuma preocupação 

ambiental até o Pró-ativo, com empresas altamente envolvidas com a gestão 

ambiental.

1 D’AVIGNON, Alexandre. Normas ambientais - ISO 14000: como podem influenciar na sua empresa. Rio
de Janeiro: CNI, DAMPI, 1996.
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QUADRO 2 - ESTÁGIOS DE DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DE GESTÃO 
AMBIENTAL

Critérios: Grau 
em que o 

programa reduz 
riscos ambientais

Estágio 1 
Iniciante

Nenhuma
proteção

Estágio 2 
Bombeiro

Mínima
proteção

Estágjo 3 
Preocupado

Proteção
moderada

Estágio 4 
Pragmático

Proteção
compreensiva

Estágio 5 
Pró-ativo

Proteção
máxima

Compromisso da organização:
- jüosofia da 
gerência

Gestão
Ambiental
desnecessária

Gestão 
Ambiental 
apenas quando 
necessária

Gestão
Ambiental tem 
uma função 
válida

Gestão Ambiental 
tem importantes 
funções nos 
negócios

Gestão 
Ambiental é 
prioridade

- compromissos 
com os recursos

Compromissos 
mínimos com 
dos recursos

Atenção aos 
problemas 
apenas quando 
eles acontecem

Mínimos 
orçamentos para 
a Gestão 
Ambiental

Orçamento
suficiente

Orçamento 
suficiente e 
flexível

- apoio e 
envolvimento da 
alta gerência

Nenhum
envolvimento

Pouco
envolvimento

Compromisso
teórico

Atento e
moderado
envolvimento

Ativamente
envolvido

Programas:
- objetivos da 
performance

Nenhum Resolver os 
problemas 
quando eles 
ocorrem

Responsabilidad 
e corporativa 
satisfatória

Minimizar
impactos
ambientais

Ativa
preocupação
ambiental

-  integração com 
a companhia

Não integrada Pouco integrada 
cornos
departamentos

Interação 
mínima com OS 
outros
departamentos

Integração 
moderada com os 
outros
departamentos

Ativamente 
envolvida com 
os outros 
departamentos

- relatório para a 
gerência

Nenhum
relatório

Relatórios
esporádicos

Relatórios 
volumosos que 
são raramente 
lidos

Relatórios 
consistentes e 
diretos

Encontros 
pessoais com 
gerentes e 
diretores

Envolvimento com:
Conselhos legais Nenhum Moderado Moderado Alto Diário
Relações públicas Nenhum Nenhum Moderado Alto Diário
Produção/
Manufatura

Nenhum Nenhum Nenhum Moderado Diário

Design do 
produto

Nenhum Nenhum Nenhum M ínim o Diário

Fonte: UtJINTEK e AU ST Eh, 1990, apud 1UUT Ú e (JÀMUNE, 19Ï>6, p.78.

Estágio 1 -  Iniciante: envolve empresas que não possuem programas

ambientais ou possuem programas com orçamentos muito limitados. Não existem 

esforços para definir procedimentos ambientais e nenhum apoio da alta gerência.

Estágio 2 -  Bombeiro: envolve empresas em que um pequeno staff, 

centralizado, auxilia quando ocorrem crises ambientais, isto é, dá atenção e busca 

soluções para os problemas apenas quando estes acontecem. Para essas empresas é 

difícil justificar o investimento sem que tenha ocorrido algum acidente ambiental ou 

pressão por parte do governo.
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Estágio 3 -  Preocupado: a empresa considera que o máximo a ser feito pelo 

ambiente é a prevenção de acidentes. Não existem programas de gestão ambiental. Os 

departamentos ambientais são estruturados por especialistas como químicos e 

biólogos, que mesmo sendo tecnicamente eficientes não possuem influência, nem 

autoridade para realizar mudanças efetivas. Acreditam que a função ambiental é 

válida.

Estágio 4 -  Pragmático: a empresa dedica tempo para as questões ambientais. 

Os departamentos ambientais, independentemente do tamanho, têm experiência 

suficiente, financiamento e autoridade. Desenvolvem a educação ambiental, programas 

para treinar os trabalhadores, revisam os recursos existentes, encontram a melhor 

maneira de limitar o risco de poluição. Mesmo assim, o gerenciamento ambiental 

ainda não é prioridade máxima.

Estágio 5 -  Pró-ativo: estágio alcançado por empresas totalmente envolvidas 

e comprometidas com a questão ambiental. Possuem programas de gerenciamento 

ambiental e estão a um passo além da prevenção. Existe forte ligação entre a alta 

administração e a área ambiental. Tais empresas têm plena consciência dos conceitos 

de Desenvolvimento Sustentável. Tentam promover o desenvolvimento sem devastar 

os recursos naturais.

Conforme os mesmos autores existem componentes chaves para uma gestão 

pró-ativa: a) suporte e comprometimento da alta administração; b) políticas 

corporativas integradoras dos caminhos ambientais; c) efetiva interface entre staff 

corporativo e de negócios; d) alto grau de informação dos funcionários e seu 

treinamento; e) forte programa de auditorias ambientais; f) forte base legal; g) posse 

estabelecida dos problemas ambientais. Entretanto, argumentam sobre as dificuldades 

das organizações investirem em medidas preventivas, principalmente porque os 

acionistas têm maior interesse em aumentar a lucratividade que investir a longo prazo.

Para SANCHES (2000), posturas pró-ativas em relação ao meio ambiente, 

mediante a incorporação de fatores ambientais nas metas, políticas e estratégias da 

empresa, consideram os riscos e impactos ambientais não só de seus processos 

produtivos, mas também de seus produtos.
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Para BIAZIN e GODOY (1999), as empresas encontram-se em diferentes 

estágios no processo de desenvolvimento com as questões ambientais. Portanto, é 

importante frisar que as simples práticas de controle, prevenção e revisão de processos 

não significa que as mesmas pratiquem a gestão ambiental. Gestão Ambiental é muito 

mais, é mudança de postura, de modos de pensar e agir envolvendo todos os aspectos 

organizacionais. Enfatizam ainda, que várias empresas passam a adotar práticas 

ambientais como, por exemplo, marketing, visando melhorar a imagem e suprir 

exigências de um mercado globalizado. Afirma LUIGI (1999, p. 19) que “Gestão 

ambiental tomou-se moeda forte”, tanto para o mercado interno, como para a inserção 

no mercado internacional e atendimento as exigências para financiamentos.

CAJAZEIRA (1998, p.3) salienta que são crescentes as exigências sofridas 

pelas empresas, especialmente as indústrias, em relação a uma postura responsável 

quanto à questão ambiental. As empresas são continuamente pressionadas por 

organizações não governamentais, órgãos reguladores e fiscalizadores do govemo pela 

legislação existente, e até mesmo pelo mercado que inclui as entidades financiadoras 

como bancos e seguradoras e também pelos próprios consumidores. O autor argumenta 

que as preocupações em relação às questões ecológicas foram transferidas para as 

indústrias sob diversas formas de pressão:

Financeiras (bancos e outras instituições financeiras evitam investimentos em negócios com perfil 
ambiental conturbado), Seguros (diversas seguradoras só aceitam apólices contra danos 
ambientais em negócios de comprovada competência em gestão do meio ambiente), Legislação 
(crescente aumento das restrições aos efluentes industriais pelas agências ambientais), todavia, a 
pressão dos consumidores, notadamente em países mais desenvolvidos, reflete uma autêntica 
paranóia por produtos ambientalmente corretos e de certa forma estabeleceu uma suposta 
consciência verde ao redor do mundo, se bem que, em muitas vezes, esta consciência é galgada 
em fatos irreais ou incorretos.

2.2.4 Política ambiental nas organizações

A história da política ambiental divide-se em três fases. O período de 1971- 
1986 (primeira fase) está associado à evolução ambiental lato sensu e à preocupação 

em disseminar uma conscientização pública da deterioração do meio ambiente; no 
período de 1987 a 1991, (segunda fase) a atividade política é institucionalizada 

(VIOLA e VIEIRA, 1992). No início da década de 1990, (terceira fase) as 

organizações brasileiras começaram a se pronunciar mais intensivamente sobre suas
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responsabilidades ambientais (MAIMON, 1994). “Essa década abre uma nova era na 

economia mundial na qual o crescimento ecológico será o centro das atenções em 

todos os países desenvolvidos” (SOUZA, 1993, p. 48).

Segundo MAIMON (1994), nos países desenvolvidos, a contribuição da 

sociedade para uma mudança no comportamento das organizações, em relação à causa 

ambiental, implicou questões, como desprezo dos consumidores aos produtos oriundos 

de empresas poluentes e, conseqüentemente, expansão dos mercados e dos 

movimentos ambientalistas; elaboração/avaliação dos EIA (Estudo de Impacto 

Ambiental) e difusão de tecnologias alternativas. Isso fez com que os órgãos de 

regulação se sentissem pressionados no sentido de melhorar seus desempenhos, no 

controle e no monitoramento da poluição.

Em decorrência do exposto, as organizações decidiram modificar seus 

produtos/processos por ajustes incrementais, com o objetivo de tomá-los, em termos 

de mercados, mais verdes. A intemalização da dimensão ambiental, por parte das 

empresas, era vista como uma oportunidade para buscar novos produtos e mercados. 

Os fatores que contribuíram para que essa mudança de comportamento ambiental 

ocorresse foram a disponibilidade e difusão tecnológica, o acirramento do processo 

competitivo entre indústrias; a indução da legislação ambiental de uma série de 

alterações nos processos produtivos, nas características dos produtos e nas práticas 

gerenciais (ANDRADE, 1996).

ROOME (1994) cita três tipos de mudanças internas na organização de 

empresas industriais, as mudanças de primeira, segunda e terceira ordem. As 

mudanças de primeira ordem estabelecem meramente adição de novas técnicas e 

tecnologias; as mudanças de segunda ordem estabelecem um compromisso com a 

organização e com as preocupações ambientais que envolvem uma adaptação das 

estruturas e estilos organizacionais existentes. E, finalmente, as mudanças de terceira 

ordem que representam uma ruptura com as práticas de negócios e as idéias 

anteriormente vigentes e estabelecem novas bases de concepção, a começar pelos 

valores e relacionamentos que a empresa mantinha.
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Para BARBEERI (1996) as empresas podem assumir posturas diferentes, 

mesmo quando visam atender a um mesmo tipo de pressão, como o das 

regulamentações governamentais. A experiência das empresas que começaram a se 

preocupar com o meio ambiente permite definir algumas fases. A fase inicial de 

incorporação de tecnologia ambiental, que nas empresas industriais começa em função 

das exigências legais a que ela está sujeita ou para atender as pressões da comunidade; 

a segunda fase que envolve a substituição de equipamentos, máquinas, materiais e 

recursos energéticos, com vistas a uma produção mais eficiente; e a terceira fase em 

que a empresa passa a tratar o meio ambiente dentro de uma perspectiva estratégica 

envolvendo todas as áreas funcionais. Empresas que atuam com essa perspectiva 

procuram reduzir custos e aproveitar oportunidades oferecidas pelo crescimento da 

consciência ambiental.

Um dos maiores desafios da sociedade é fazer com que todas as empresas 

comecem a se preocupar com o meio ambiente, e para as que já se preocupam de 

acordo com uma abordagem reativa do tipo controle da poluição, o desafio será induzi- 

las a transitar para situações mais apropriadas, o que vale dizer, atuar conforme as 

características relacionadas nas duas últimas fases descritas.

Conforme o mesmo autor, pode-se relacionar as posturas características de 

cada resposta a cada fase de mudanças internas, segundo a capacidade de conceituação 

e identificação dos imperativos ambientais. O autor também lembra que a postura de 

não-conformidade, que representa uma omissão frente à problemática ambiental, não 

manifesta qualquer alteração de comportamento da empresa industrial; embora a 

empresa esteja incorrendo em um alto risco ambiental, esse não é percebido, 

conhecido ou aceito.

Na postura reativa, que se limita a praticar o controle da poluição, as questões 

ambientais são sintetizadas na forma de poluição, que, por sua vez, é tratada como 

externa ao sistema produtivo e à organização como um todo. E, ainda, um problema 

que precisa ser resolvido, uma vez que a empresa industrial está submetida à pressão 

das regulamentações governamentais ou exigências de mercado. Sendo, portanto, o 

problema ambiental e o mecanismo de indução, externos à organização, sua resposta
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tática é incorporar soluções externas, como as tecnologias end-of-pipe, sem alterar a 

estrutura, sistemas e valores vigentes. Dessa forma, não é feita qualquer consideração 

quanto à necessidade de integração de técnicas e sistemas de gestão nos sistemas já 

existentes, nem a adequação quanto ao meio ambiente.

Porém, numa postura em transição, que escolhe práticas de prevenção da 

poluição, as questões ambientais também são sintetizadas na forma de poluição. A 

diferença em relação à postura reativa é que a poluição é vista e tratada como um 

problema inerente ao processo produtivo. Frente a essa concepção, a organização 

estabelece um compromisso em melhorar a eficiência ambiental, que corresponde à 

eficiência produtiva. E isso requer decisões gerenciais que envolvam a seleção das 

matérias-primas, o desenvolvimento de novos processos e produtos, o 

reaproveitamento da energia, a reciclagem de resíduos, a escolha de tecnologias, a 

saúde e segurança do trabalho. A organização sente necessidade de integrar técnicas e 

sistemas de gestão ambiental no sistema produtivo, o que requer não só adaptação do 

sistema de produção, mas também alteração no sistema de informação gerencial para 

analisar e controlar os impactos ambientais do processo produtivo.

Finalmente, numa postura pró-ativa que busca a proteção ambiental, o meio 

ambiente é integrado na organização e os imperativos ambientais são tratados como 

uma questão estratégica para sua performance geral (BARBEERI, 1996). Sob esse 

prisma, ROOME (1994) acredita que o ambiente gera uma nova perspectiva na agenda 

de negócios das empresas pró-ativas e pode ser visto sob duas óticas distintas: a base 

de negócios ou de desenvolvimento de idéias que identifica novas oportunidades para 

o desenvolvimento de processos, produtos e mercados, assim como para influenciar e 

alterar as exigências de consumo nos mercados já  existentes. A base de 

desenvolvimento de idéias coloca novas formas de pensamento e questões como o 

desenvolvimento sustentável e a responsabilidade ambiental. Portanto, uma empresa 

que adota uma postura pró-ativa frente aos imperativos ambientais precisa inovar não 

só seus produtos e processos, mas, também, sua organização.
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Para DONAIRE1, citado por ANDRADE (1996, p.104), “quando pressões 

externas não ocorrem, o prestígio da área ambiental dentro da organização não é tão 

brilhante”. Entretanto, a forma de resposta destas organizações ao atendimento dessas 

pressões vai depender de como estas pressões externas interagem e conflitam com as 

variáveis internas à organização: valores, sistema organizacional, conscientização 

ambiental, habilidade de internalizar extemalidades, capacitação técnica, recursos 

financeiros, percepção de benefícios.

Segundo SOUZA (1993), novas estratégias de negócios estão sendo 

delineadas buscando o aperfeiçoamento e modernização tecnológica, imprimindo 

mudanças nos processos de produção, criando, adotando ou extinguindo técnicas e 

produtos com o objetivo de atender as exigências da legislação e dos importadores, 

melhorar a imagem da empresa diante dos consumidores, aumentar as oportunidades 

de negócios e os lucros.

Para VALLE (1995), um dos fatores importantes no sucesso de um programa 

de gerenciamento ambiental é o comprometimento gerencial. Esse comprometimento 

deve ser expresso por meio de uma política ambiental definida de forma clara, na 

forma de planos de ação. Esses planos devem ser periodicamente revistos e analisados. 

MAIMON (1996, p.73) afirma que “A política ambiental é uma declaração da 

corporação quanto aos princípios e compromissos assumidos em relação ao meio 

ambiente”. TIBOR e FELDMAN (1996) completam a idéia da autora, salientando que 

a política ambiental dá o sentido geral da direção e comprometimento da organização 

com relação ao meio ambiente e fomece um contexto de trabalho para a fixação de 

metas e objetivos.

VALLE (1995, p. 41) define Política Ambiental como “uma forma da empresa 

explicitar seus princípios de respeito ao meio ambiente e sua contribuição para a 

solução racional dos problemas ambientais”. Para o autor, a política ambiental deve 

fazer parte do planejamento estratégico da empresa, ser considerada como um fator 

positivo na elaboração de seus planos de marketing e ser uma ferramenta importante 

para o sucesso da empresa que deseja firmar boa imagem.

1 DONAIRE, Denis. Gestão ambiental na empresa. São Paulo: Atlas, 1999.
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SANCHES (1996) esclarece que a prática ambiental de uma empresa 

industrial é qualquer política e operação de seus negócios individuais que reduza os 

impactos negativos de suas atividades no que se refere ao uso de energia e recursos, à 

saúde humana e aos demais elementos do meio ambiente. Para a autora, a política 

ambiental é a formalização do comprometimento e o apoio da alta administração 

integrando as questões ambientais ao negócio da empresa. Portanto, a política 

ambiental estabelece as metas básicas da empresa industrial em relação à causa 

ambiental.

Enfatiza VALLE (1995) que, partindo de uma política ambiental, expressa 

por diretrizes e normas internas conhecidas por todos os funcionários, prestadores de 

serviços e colaboradores em geral, a empresa deve estabelecer no seu planejamento 

ambiental o comprometimento de:

- manter um SGA (Sistema de Gestão Ambiental) que assegure que suas 
atividades atendam à legislação vigente e os padrões estabelecidos pela 
empresa;

- estabelecer e manter um diálogo com seus funcionários e comunidade 
buscando o aperfeiçoamento de ações ambientais;

- exigir de seus fornecedores produtos e componente com qualidade 
ambiental;

- educar e treinar seus funcionários pra que atue de maneira ambientalmente 
correta;

- desenvolver pesquisas e patrocinar a adoção de novas tecnologias que 
reduzam os impactos ambientais e contribuam para a redução do consumo 
de matérias-primas, água e energia;

- assegurar-se de que seus resíduos são transportados corretamente e com 
segurança, de acordo com as práticas ambientais.

A norma de orientação ISO 14004:1996 aconselha as organizações que não

tenham desenvolvido uma política adequada a começarem por onde possam alcançar 

benefícios óbvios, como, por exemplo, focalizando-se no cumprimento das 

regulamentações, identificando e limitando fontes de risco ou identificando formas 
mais eficientes de utilizar materiais e energia. A política pode considerar a missão da 

organização, seus valores, requisitos de partes interessadas, condições locais e 

regionais específicas. Normalmente, a política ambiental é estabelecida por seus 

proprietários, conselho diretor e outras entidades que a governam; e a alta gerência é 

responsável por formular, implementar e modificar essa política. CAJAZEIRA (1998);
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TEBOR e FELDMAN (1996) especificam que qualquer que seja o conteúdo específico 

da política de uma organização, a ISO 14001 requer que:

- seja apropriada à natureza, escala e impactos ambientais das atividades, 
produtos e serviços da organização;

- inclua compromisso com melhorias contínuas;
- inclua compromisso em cumprir a legislação, as regulamentações e outras 

exigências relevantes às quais a organização esteja submetida;
- forneça um quadro contextuai de trabalho para fixar e reavaliar os objetivos 

e alvos ambientais;
- seja documentada, implementada, mantida e comunicada a todos os 

empregado;
- esteja disponível ao público.
TIBOR e FELDEMAN (1996) acrescentam que os pontos chaves a serem 

observados incluem primeiro, o compromisso com o cumprimento de todas as leis e 

regulamentações aplicáveis; segundo, a prevenção da poluição no contexto da ISO 

14001, definida como “o uso de processos, práticas, materiais ou produtos que evitem, 

reduzam ou controlem a poluição, o que pode incluir reciclagem, tratamento, 

mudanças de processos, mecanismo de controle, uso eficiente de recursos e 

substituição de materiais” (p.81) e, terceiro, melhorias contínuas, referentes ao 

aperfeiçoamento contínuo do sistema gerencial. Enfatizam, ainda, que os requisitos 

pelos quais a organização pode se declarar em conformidade podem incluir políticas 

internas, inclusive aquelas de saúde e segurança, normas de programas de auditoria 

existentes e políticas corporativas de respostas a emergências. Esses, ainda de acordo 

com os autores, podem ser declarados diretamente na política. Desse modo, a política 

ambiental antecede ao planejamento e à sua respectiva implantação.

VIANA e VERONESE (1992) citam os principais objetivos e diretrizes para a 

questão ambiental:

- prevenir e controlar a poluição resultante das operações industriais;
- atuar de forma a proteger o meio ambiente e a saúde dos funcionários e 

cidadãos nas comunidades onde a empresa atua;
- obedecer a todas as leis, regulamentos ambientais e, sempre que se fizer 

necessário, adotar padrões internos mais restritivos;
- antecipar as questões ambientais, tomando as ações apropriadas para 

proteger o meio ambiente;
- trabalhar em conjunto com o govemo e com entidades independentes em 

todos os níveis para estabelecer regulamentos e procedimentos de controle 
ambiental responsáveis e eficazes, e
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- reconhecer a importância do envolvimento contínuo e permanente dos 
funcionários e do comprometimento da supervisão assegurando que eles 
tenham o necessário suporte e treinamento nas questões ambientais.

KWON1, citado por SIMM (2001) enumera alguns itens considerados

polêmicos na política ambiental:

- a propriedade privada assegura maior proteção ao meio ambiente pois 
assume maior responsabilidade por seus atos;

- as regulamentações restringem a liberdade de escolha de medidas de 
proteção ao meio ambiente que minimizem a poluição;

- alguns dos mais caros programas federais são também os menos eficazes;
- algum tipo de preço é necessário para maximizar a proteção ambiental, e
- o lucro pode ajudar a proteger o meio ambiente.
Segundo BARBIERI (1996), as práticas ambientais saudáveis desenvolvidas 

pelas empresas são resultados de três grupos de fatores: regulamentação pública, 

pressões exercidas pela sociedade, principalmente através de seus segmentos 

organizados que atuam nas áreas ambientais de defesa do consumidor e dos direitos 

humanos, e pressões exercidas nas relações entre empresas e seus consumidores.

No Brasil, a organização ambiental das empresas varia de acordo com o porte 

e tipo. Conforme VIANA e VERONESE (1992, p. 129) “normalmente as indústrias 

multinacionais, seguidas de empresas nacionais de maior porte, são as que possuem 

departamentos ambientais nas fábricas e também em nível corporativo, com funções 

específicas”. A maioria dessas empresas iniciaram seu processo de gerenciamento 

ambiental motivadas pelas legislações e códigos normativos à proteção ambiental, à 

prevenção e controle da poluição resultantes das operações industriais.

2.2.5 Gerenciamento ambiental

Com a implementação de um Sistema de Gerenciamento Ambiental, essa 

questão deixa de ser uma função exclusiva da produção para tomar-se uma função da 

administração, passando a fazer parte do planejamento estratégico, do 

desenvolvimento das atividades de rotina, da discussão dos cenários alternativos e, 

conseqüentemente, da análise de sua evolução, gerando políticas, metas e planos de 

ação (CALLENBACH et al., 1993).

1 KNOW, Jo. Mitos sobre a política ambiental. Rio de Janeiro: Instituto Liberal, 1992.
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Nos últimos anos, o gerenciamento ambiental tomou-se uma das mais 

importantes atividades relacionadas com qualquer operação industrial. Conforme 

VIANA e VERONESE (1992), de forma geral pode-se conceituar o gerenciamento 

ambiental industrial como sendo a integração de sistemas organizacionais e programas 

para:

a) controle e redução dos impactos ao meio ambiente devido ao processo 
produtivo;

b) cumprimento das leis e outras normas ambientais;
c) desenvolvimento e uso de tecnologias apropriadas para minimizar ou 

eliminar resíduos industriais;
d) monitoramento e avaliação dos processos e parâmetros ambientais;
e) eliminação ou redução dos riscos ao meio ambiente e ao homem;
f) utilização de tecnologias limpas; melhoria do relacionamento entre a 

comunidade e o Govemo;
g) antecipação de questões ambientais que possam causar problemas ao meio 

ambiente e, à saúde humana.
O gerenciamento ambiental está ligado aos sistemas organizacionais e

programas que visam a questões como controlar e reduzir os impactos ambientais; 

cumprir leis e normas ambientais; desenvolver tecnologias apropriadas para eliminar 

resíduos ambientais; reduzir ou eliminar os riscos ao meio ambiente e ao homem; 

utilizar tecnologias limpas para diminuir o consumo de energia e materiais; melhorar 

o relacionamento com a comunidade e com o govemo (BRITO e CARINE, 1996).

Portanto, o gerenciamento ambiental é uma ferramenta essencial para as 

empresas que pretendem ser ambientalmente corretas.

2.2.6 Auditoria ambiental

VALLE (1995); MAIMON (1994) entendem auditoria ambiental como um 

instrumento de gestão que permite fazer uma avaliação sistemática, documentada, 

periódica e objetiva dos sistemas de gestão e do desempenho dos equipamentos 

instalados em um estabelecimento de uma empresa para fiscalizar e limitar o impacto 

de suas atividades sobre o meio ambiente.
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A busca por uma certificação que garanta que a organização possui algum tipo 

de política ambiental é obtida por meio de uma auditoria ambiental realizada por um 

organismo credenciado, que qualifica a organização para obter um certificado de 

acordo com a norma NBR ISO 14001: 1996.

No Brasil, há um comitê técnico de certificação conhecido como comitê de 

certificação ambiental, encarregado de estabelecer os critérios de conformidade para 

essa área. Segundo MOURA (2000), os principais organismos envolvidos na 

certificação ambiental de uma organização são:

- organismo credenciador: no Brasil é o INMETRO (Instituto Nacional de 
Metrologia Normalização e Qualidade Industrial);

- organismo normalizador: ANBT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas), organismo sem fins lucrativos, uma entidade nacional autorizada 
a emitir normas técnicas, sendo a representante do Brasil na ISO desde a 
sua fundação;

- organismos certificadores: organismos sem fins lucrativos que realizam as 
auditorias nas empresas, segundo os critérios estabelecidos pelo INMETRO 
e pela ABNT, ou normas vindas do exterior como a ISO 14.001 e 
verificando a conformidade com as normas que emitem um certificado.

Em VIANA e VERONESE (1992, p. 129), as auditorias ambientais

constituem-se num dos mais importantes instrumentos de gerenciamento ambiental. Os 

principais objetivos de uma auditoria ambiental são “permitir a investigação 

sistemática dos programas de controle ambiental de uma empresa; auxiliar na 

identificação de problemas ambientais futuros; verificar se a operação industrial está 

em conformidade com as normas e padrões mais rigorosos definidos pela empresa”.

Enfatizam, os mesmos autores, que a auditoria ambiental deve ser efetuada por 

uma equipe de técnicos da própria empresa ou por consultores, devendo ser realizada 

regularmente (semestral ou anual). O processo de auditoria normalmente envolve a 

coleta e a avaliação de informações durante as visita à unidade, seguida de discussão 

dos principais tópicos observados com os responsáveis pela operação da unidade e, 
finalmente, a preparação de um relatório especificando os problemas encontrados e as 

suas recomendações. Assim, o principal objetivo da auditoria ambiental é auxiliar no 

processo de melhoria dos programas de controle ambiental, sendo importante o suporte 

e o comprometimento gerencial.
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2.2.7 Sistemas de gestão ambiental

LANNA (1994) entende por sistema de gestão ambiental o conjunto ordenado 

de elementos da administração, com vistas à implementação da política ambiental da 

organização.

A definição de Sistemas de Gestão Ambiental -  SGA (Environmental 

Management Systems -  SEM) é aquela proposta pela norma ISO 14001:1996, ou seja, 

“parte do sistema de gestão global que inclui estrutura organizacional, planejamento de 

atividades, responsabilidades, práticas, procedimentos, processos e recursos para o 

desenvolvimento, implementação, realização, revisão e gerenciamento da política 

ambiental”.

Como o próprio nome sugere, os Sistemas de Gestão Ambiental (SGA) são 

construções institucionais sistêmicas da questão ambiental da organização que 

“compreende as responsabilidades, práticas, procedimentos, processos e recursos para 

implementar e manter a política ambiental da organização e seus objetivos”. O SGA, 

conforme VALLE (1995, p. 42) “tem como objetivo o aprimoramento contínuo das 

atividades da empresa, através de técnicas que conduzam aos melhores resultados, em 

harmonia com o meio ambiente”. Constitui ainda um passo obrigatório para a 

certificação nas normas da série ISO 14000 que possibilitarão incorporar a gestão 

ambiental na gestão da qualidade total. No SGA deve-se incluir a gestão dos recursos 

hídricos e energéticos, dois insumos intimamente relacionados com a questão 

ambiental, com tendência a ficar cada vez mais escassos e mais onerosos no futuro.

A segurança e a higiene do trabalho também devem estar integradas no 

sistema, por constituírem temas que afetam o desempenho de seus operadores e a 

qualidade do ambiente de trabalho (VALLE, 1995, p.42).

Um sistema de gestão ambiental fundamenta-se em uma política de gestão 
definida pela cúpula administrativa. Argumenta THÉ (1996) que essa cúpula é quem 

define os objetivos que serão transformados em metas e ações, visando aos aspectos 

ambientais. Entretanto, é necessário analisar os impactos ambientais gerados pelos 

seus processos políticos, promover o exame de todas operações e conseqüências, 

estabelecer prioridades e pesos, definir, quando for necessário, cenários de possíveis
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situações de emergência e estabelecer planos de contingência para os casos de 

ocorrência de acidentes. Em resumo, tudo deve ser planejado com tarefas, 

responsabilidades, atribuições e um sistema de informação eficiente e eficaz.

Mostra GILBERT (1995) que é possível fazer uma análise do desempenho 

ambiental da organização em relação às questões globais - a filosofia pense 

globalmente e atue localmente. De acordo com o autor, a abordagem de padrões de 

sistemas de gestão ambiental reúne três conceitos: tudo o que é realizado na empresa 

traz algum impacto sobre o meio ambiente; os sistemas gerenciais controlam o que é 

feito na empresa e é possível definir padrões para os sistemas de gestão ambiental. 

Nesse sentido, GILBERT (1995, p. 20) define sistema de gestão ambiental como:

o meio de controle e melhoria do desempenho ambiental da empresa. É o mecanismo que garante 
a implementação dos controles necessários para compreensão do desempenho ambiental exigido: 
medir o desempenho ambiental atual da empresa em relação a essa exigência, identificar as áreas 
para planejamento de melhorias e implementar o plano de melhorias através do controle e 
acompanhamento das atividades críticas da empresa à obtenção dos resultados desejados.

DONAIRE (1999), analisando a questão ambiental do ponto de vista

empresarial, coloca que a idéia predominante é a de que qualquer providência a ser

tomada traz consigo o aumento de despesas e o aumento dos custos da produção.

Na opinião de LEMOS e NASCIMENTO (1999), algumas empresas têm

demonstrado que é possível ganhar dinheiro e proteger o meio ambiente, mesmo que

não sejam organizações que atuem no mercado verde. Basta que possuam certa dose

de criatividade e condições internas para transformar as restrições e ameaças

ambientais em oportunidade de negócios. Esses mesmos autores afirmam também que

as empresas, quando começam a se preocupar com os impactos e oportunidades

ambientais de seus negócios, adotam estratégias de Produção Mais Limpa -  PML e

começam a usufruir de um processo de melhoria continua que propicia o surgimento

de inovações, as quais facilitam o alcance da competitividade. Para DONAIRE (1999,

p.51), entre essas oportunidades de negócios tem-se:

a reciclagem de materiais, que tem trazido uma grande economia de recursos para as empresas; o 
reaproveitamento dos resíduos internamente ou sua venda para outras empresas através de Bolsas 
de Resíduos ou negociações bilaterais; o desenvolvimento de novos processos produtivos com a 
utilização de tecnologias mais limpas ao ambiente, que se transformam em vantagens 
competitivas e até mesmo possibilitam a venda de patentes; o desenvolvimento de novos produtos 
para um mercado cada vez maior de consumidores conscientizados com a questão ecológica,
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geração de materiais de grande valor industrial a partir do lodo tóxico, estações portáteis de 
tratamento, mini usinas para o uso de pequenas empresas e o aparecimento de um mercado 
promissor ligado à variável ambiental que deverá envolvo* auditores ambientais, gerentes 
ambientais, (...), bem como o incremento de novas funções técnicas específicas.

Para esse autor é muito importante saber como essas considerações estão 

claras para os dirigentes empresariais. É provável que todos eles gostariam de sabor até 

que ponto o seu negócio seria afetado pelo aumento da consciência ecológica dos 

consumidores e pelas exigências da legislação. Como exemplo, o autor cita empresas 

da Alemanha que, em meados dos anos 1980, começaram a verificar que as despesas 

realizadas visando à proteção ambiental podiam transformar-se em vantagens 

competitivas. Diante disso, muitas empresas começaram a desenvolver programas de 

reciclagem, de economia de energia e de aproveitamento dos resíduos.

NORTH1, citado por DONAIRE (1999) apresenta uma avaliação do 

posicionamento da empresa em relação à área , em que pode ser avaliado o perfil da 

organização considerando diversas variáveis. Entre elas: ramo e atividade, produtos, 

processo, conscientização ambiental, padrões ambientais, comprometimento gerencial, 

capacitação pessoal, capacidade da área de P&D e capital.

Dessa forma, o Sistema de Gestão Ambiental se constitui em uma ferramenta 

estratégica para a empresa. MARTINS e NASCIMENTO (1998) argumentam que em 

um processo contínuo de sua implantação podem-se reduzir os impactos das atividades 

da empresa sobre o meio ambiente, bem como melhorar o desempenho nesse aspecto.

2.2.8 Rotulagem ambiental

Conforme BIAZIN e GODOY (1999), a rotulagem ambiental no Brasil é tema 

recente. Os setores econômicos que se encontram em estágio mais avançado são 

aqueles com perfil exportador, haja vista ser essa uma exigência em muitos países 

importadores e, algumas vezes, uma condição para as negociações.
Os rótulos ambientais são selos de comunicação que visam dar informações ao 

consumidor a respeito do produto. A rotulagem ambiental caracteriza-se por um

1 NORTH, k. Environmental Business Management: an introdution. Geneve: International Labour Office, 
1997.
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processo de seleção de matérias-primas produzidas conforme especificações 

ambientais, e tem sido tratada com diferentes denominações:

- selo verde -  é o nome genérico para qualquer programa de rotulagem que 
evidencia um aspecto ambiental;

- selo verde/selo ambiental/rotulagem ambiental/rótulo ambiental/rótulo 
ecológico -  são tratados como sinônimos em diversas literaturas;

- certificação ambiental -  é diferente dos demais, porque uma empresa pode 
ter um programa de rotulagem, sem, no entanto, possuir certificação.

Com a crescente proliferação de rótulos ambientais, houve a necessidade de

padronizar, sob a égide das preocupações da ISO 14000. Cada programa pode ser 

específico, mas devem ser seguidos alguns critérios gerais. Para TEBOR e FELDMAN 

(1996), os princípios fundamentais para todos os programas de rotulagem trazem as 

seguintes orientações:

- devem ser precisos, verificáveis e não enganosos, a parte que apresenta o 
rótulo ou declaração deve disponibilizar a seus compradores as informações 
relevantes sobre os atributos ambientais;

- devem ser baseados em métodos cuidados, científicos e abrangentes que 
produzam resultados precisos e reproduzíveis, as informações relativas aos 
processos e à metodologia utilizada na rotulagem devem ser disponíveis a 
todas as partes interessadas;

- a rotulagem deve, sempre que apropriada, incorporar o ciclo de vida do 
produto ou serviço, exigências administrativas e de informações;

- devem ser limitadas àquelas necessárias para estabelecer a conformidade 
com critérios aplicáveis e ou normas dos rótulos;

- não devem inibir a inovação que mantêm ou pode aumentar potencialmente 
o desempenho ambiental.

Segundo CICCO (1994) uma das áreas mais afetadas pela legislação ambiental

européia é o setor de embalagens. Esse inclui as indústrias, os distribuidores e os 

consumidores.

O aspecto que preocupa esse setor é a nova diretiva da União Européia que 

tem por objetivo reduzir o impacto ambiental, por meio de medidas tais como 

diminuição de materiais utilizados, incentivo à recuperação e reciclagem de 
embalagens e minimização do volume de resíduos que vão para os aterros. “A meta é 

fazer com que, em 10 anos após a diretiva da União Européia, tomar-se lei, sejam 

removidos 90% do peso dos resíduos de embalagem a serem recuperados” (p. 83).
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De acordo com CICCO, (1994, p.83), a Alemanha não esperou por essa 

diretiva e desde 1993, qualquer tipo de embalagem deve ser produzido com materiais 

ambientalmente toleráveis:

Executivos da indústria de embalagem acreditam que as questões ambientais são, provavelmente, 
o maior desafio que estão tendo que enfrentar nesta década. As metas da legislação alemã, que 
prevê que as indústrias locais devam coletar e reciclar, até o final de 1995, nada menos que 80% 
dos resíduos de embalagem, estão sendo vistas como quase impossíveis de serem atingidas. A 
diretiva da UE sobre embalagem será, portanto, um pouco mais moderada.

A rotulagem ambiental, de modo geral, é objeto de estudo por parte do Sub- 

comitê 03 da ISO (International Organization for Standardization). No Brasil, é 

representada pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Dentro da série 

ISO 14000 encontram-se as normas sobre a Rotulagem Ambiental, conforme o Quadro

03.

QUADRO 3 - NORMAS REFERENTES À ROTULAGEM AMBIENTAL

14020 Rotulagem Ambiental e Declarações -  Princípios gerais para toda a rotulagem ambiental e 
declarações.

14021 Rotulagem Ambiental e Declarações -  Audeclarações ambientais -  Termos e definições.
14022 Rotulagem Ambiental e Declarações -  símbolos para os rótulos.

14023 Rotulagem Ambiental e Declarações -  Testes e metodologias de verificação.

14024 Rotulagem Ambiental e Declarações -  Rotulagem Ambiental Tipo 1 -  Princípios gorais e 
procedimentos.

Fonte: D’AV LtíNON, 1996, Âpud UIÁZIN e GODOV; í599Tp.5.'

Para a empresa moveleira, os programas de rotulagem são dois: FSC1 

(Conselho de Manejo Florestal) e ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

O FSC é definido como um organismo internacional e atua em diversos países, 

com 13 representantes dos 5 continentes. Ele tem sede no México, é um dos 

organismos que credencia certificadoras no mundo inteiro que hoje são em número de 

seis com atuação internacional. O FSC, no Brasil, possui um grupo de trabalho (GT) 

atuando desde 1997, dividido em 3 câmaras, a social, a ambiental, e a empresarial. 

Conta, também, com 2 subgrupos, um responsável pelo estudo de florestas em terra 

firme da Amazônia e outro pelo estudo de florestas plantadas.

1 FSC - Forest Stewardship Council, que é uma organização não-govemamental.
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A ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) é uma associação que 

desenvolve dois programas de rotulagem no Brasil, o CERFLOR (Certificação de 

Florestas), voltado para a certificação de florestas e ABNT/Qualidade Ambiental, 

voltado para produtos, os quais atendem as normas da ISO 14000. Os dois programas 

encontram-se em fase de elaboração final (BIAZIN e GODOY, 1999).

As orientações e proposições teóricas, dos diferentes autores investigados 

sugerem, para as organizações, um novo paradigma de desenvolvimento que oriente as 

práticas dessas organizações, de modo a garantir o comprometimento quanto às 

questões ambientais. Dessa forma, advertem para o fato de que o êxito das ações das 

organizações somente serão alcançadas mediante a busca por políticas ambientais 

saudáveis. Por outro lado, contribuem para que as organizações enfrentem os desafios 

do meio ambiente e do desenvolvimento.

De acordo com alguns autores, o fator ambiental é uma variável chave 

estratégica, com implicações no design de produtos, de processos e procedimentos de 

operação, controle e gerenciamento. Porém, reconhecem que a inovação tecnológica 

tem implicações sobre as estruturas das empresas, sobre as decisões estratégicas.

As Leis de crimes ambientais são muitas, cada qual com suas especificidades, 

condutas e sanções. Algumas propõem penalidades mais severas que variam de penas 

restritivas de direitos para a pessoa jurídica e subvenções, multas, doações e até 

mesmo detenção para a pessoa física.Os dispositivos legais estão contidos em diversos 

meios, entre eles a Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Orgânica, Decreto, 

Medida Provisória, Resolução e Portarias. Esses dispositivos definem as obrigações, 

responsabilidades e atribuições, tanto do Poder Público, quanto dos empreendedores.

Alguns autores são mais radicais quando se trata da defesa do meio ambiente, 

é o caso de VALLE (1995) que defende a idéia do poluidor-pagador, deixando claro 

que aquele que causa qualquer tipo de dano ao meio ambiente deve, indiscutivelmente, 

responsabilizar-se pela sua recuperação. De modo geral, os autores enfatizam que as 

empresas devem estar preparadas para garantir a eficiência na condução e 

implementação das suas ações.
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Entretanto, o reconhecimento de que as legislações ambientais, bem como sua 

implementação nas decisões e ações das empresas são iminentes, ainda causa 

desconforto em grande parte das organizações. Apesar disso, devem ser levadas em 

consideração independente de qualquer justificativa.

Alguns autores alertam que é possível garantir o retomo econômico e, ao 

mesmo tempo, proteger o meio ambiente. Para isso enfatizam a criatividade e as 

condições internas necessárias para transformar as restrições e ameaças ambientais em 

oportunidades de negócios.

Quanto aos estágios de desenvolvimento de gerenciamento ambiental de uma 

empresa, teoricamente há um modelo proposto por HUNT e AUSTER (1990), pelo 

qual elas podem avaliar o estágio de seus programas. São estágios que possuem 

conceitos diferentes, capazes de englobar as atividades de uma empresa, e variam do 

iniciante, sem nenhuma preocupação ambiental, até o pró-ativo, ou seja, empresas 

altamente envolvidas com a gestão ambiental.

Tendo em vista as orientações teóricas, principalmente a complexidade das 

legislações que regem as políticas ambientais, nota-se a necessidade de reforço entre 

as políticas sobre o meio ambiente e as políticas econômicas, no sentido de esclarecer 

os prejuízos ou benefícios que estas podem acarretar para as organizações.

Dessa forma, os fundamentos bibliográficos levantados asseguram que as 

mudanças ocorridas em prol do meio ambiente não são superficiais e nem passageiras. 

São mudanças definitivas que deverão acompanhar as empresas por muito tempo, 

alterando o cotidiano das mesmas. Portanto, é necessário compreender as mudanças e 

a percepção das necessidades de implementação.

2.3 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

2.3.1 Conceito de inovação tecnológica

O termo inovação deriva da palavra novus; originada do latim, que quer dizer 

novo; definido em dicionários como “introdução de algo novo”, ou “nova idéia, 

método ou artefato”. Já, tecnologia, deriva do grego techene, e quer dizer: artefato ou 

algo esculpido e logos, pensamento ou razão, isto é, estudo de alguma coisa.
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Para TORNAZTKY e FLEISCHER (1990), tecnologia significa conhecimento 

sistematizado, transformado ou manifestado por meio de ferramentas. Acrescenta, 

ainda, que “tecnologias são ferramentas ou sistemas de ferramentas por meio das quais 

nós transformamos o nosso ambiente, derivadas de conhecimento humano, para serem 

usadas para propósitos humanos” (p. 10).

De acordo com BRUNER et al. (1999), tecnologia é know-how, ou seja, o que 

sabemos fazer, desde a tecnologia secular de fabricar vinho até a tecnologia mais 

modema da mais nova terapia genética. E por essa tecnologia estar incorporada em 

todos os processos da empresa, ao longo de toda a cadeia de valores, as mudanças 

ocorridas podem influenciar qualquer atividade da mesma, como também as ligações 

entre as atividades ou entre diferentes empresas. Para o autor, a tecnologia não apenas 

determina como a empresa fabrica seus produtos ou presta serviços, mas também 

influencia na definição do que produz e com quem compete. Conseqüentemente, os 

avanços da tecnologia exercem grandes impactos sobre a empresa. Além disso, não é 

uma força externa como pensavam os economistas, mas sim, uma força interna capaz 

de incentivar o crescimento. Os autores BRUNER et al (1999, p. 161) ressaltam que:

a mudança tecnológica traz importantes estratégias para as empresas é para os setores 
econômicos. No nível dos setores econômicos, o avanço tecnológico altera as bases da vantagem 
competitiva, criando riscos e oportunidades significativas para as empresas concorrentes. Outro 
possível efeito é a transformação da estrutura do setor, que poderá favorecer ou prejudicar a 
rentabilidade média das empresas participantes. E, em alguns casos, a mudança tecnológica 
redefine o setor da atividade, acarretando o declínio de alguns e a emergência de outros.

Entende-se por tecnologia, o “como fazer de todo um ciclo produtivo, isto é, a

rotina mínima prescrita em métodos, princípios, máquinas e conhecimentos

necessários para que um processo possa atingir padrões de eficiência econômica”

(ZAWISLAK et al, 1998, p.29).

O significado da palavra inovação varia de acordo com a área em que ela será

aplicada. Em geral, inovação é a introdução de novidades materializadas em produtos,
processos e serviços, tanto no mercado quanto na área produtiva (BETZ1, citado por

BARBIERI1997).

1 BETZ, Frederick. Managing tecnology. New Jersey: Prentice-Hall, p. 6, 1987.
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TEIXEIRA1, citado por PEREIRA e ALPERTDT (1996, p. 1692), em seus 

estudos, apresenta uma definição um pouco mais aprofundada do termo. Para o autor:

Inovação é um processo que se busca na utilização de uma gama de conhecimentos científicos, 
técnicos e procedimentos, com o intuito de obter, comercializar ou utilizar novos produtos e/ou 
processo de produção. Diferentemente de invenção ou descoberta, que se transforma em inovação 
só a partir do momento que atingir o mercado sob forma de produto ou processo.

Compreendendo a tecnologia como técnicas de uso, cria-se um elo com o

conceito de inovação tecnológica, pois quando se desenvolve uma nova tecnologia

modificando ferramentas, produtos e processos produtivos, tem-se uma inovação

(DONADIO, 1983; MANÃS, 1997). Esclarece BETZ2, citado por BARBIERI (1997),

que há uma diferença entre inovação e inovação tecnológica. Exemplifica

argumentando que a inovação é a introdução de novos produtos, processos e serviços

no mercado e inovação tecnológica significa a introdução desses produtos, processos e

serviços baseados em novas tecnologias. Segundo BARBIERI (1997), inovação

tecnológica é um processo realizado por uma empresa visando introduzir produtos e

processos que incorporem novas soluções técnicas, funcionais ou estéticas.

Em suma, inovações tecnológicas envolvem o desenvolvimento e a introdução

de ferramentas derivadas do conhecimento humano situacional, artefatos e artifícios

pelos quais as pessoas podem melhorar e interagir com o seu ambiente. Além disso, o

processo de inovação tecnológica está freqüentemente ligado ao índice de disposição à

inovação no ambiente social (TORNATZKY e FLEISCHER, 1990).

PORTER e LINDE3, citado por LEMOS e NASCIMENTO (1999, p.34),

defendem que “inovar para adequar-se às regulamentações pode trazer compensações:

utilizar os inputs; criar produtos melhores ou melhorar os resultados do produto”.

A inovação tecnológica ocorre em processos e produtos, por meio da

utilização de um conjunto de conhecimentos aplicados ao processo produtivo que

geram um novo produto, alterações num produto antigo e na aceitação do produto pelo

mercado. (ROSENTHAL e MOREIRA, 1992; PORTER, 1992; BARBIERI, 1997).

1 TEXEIRA, D. S. Pesquisa, desenvolvimento experimental e inovação industrial: motivações da empresa 
privada e incentivos do setor público. São Paulo: Edgar Blücher, 1983.
2 BETZ, Frederick. Managing tecnology. New Jersey: Prentice-Hall, p. 6, 1987.
3 PORTER, Michael E.; LINDE, Class van der. Green and Comptetitive: Ending the Stalemate. Havard 
Business Review, p. 120-134,1995.
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Para BATEMANN e SNELL (1995), os dois tipos fundamentais de inovação 

são em produtos e em processos. As inovações de processos são mudanças que afetam 

os métodos de produzir resultados, as inovações de produtos são mudanças nos 

produtos e serviços da organização. UTTERBACK1, citado por BATEM AN e SNELL

(1995)

Existe, ainda a inovação tecnológica de produto e de processo e a distinção 

entre estas compreende, segundo TORMATZKY e FLEISCHER (1990), a proposta ou 

uso da tecnologia, ou seja, inovação tecnológica de produto é aquela que tem valor 

nela mesma, é um fim em si mesma. Já, a inovação tecnológica de processo é aquela 

adotada como um instrumento para algum outro fim, como uma melhoria na produção 

ou gerenciamento. ROBERT (1995, p. 38) também expressa as diferentes formas de 

inovação: “a primeira é no desenvolvimento de novos produtos e/ou na melhoria dos 

que já existem, normalmente é conhecida como inovação do produto. A segunda é a 

melhoria do processo que vende, fabrica, entrega e custeia os produtos, normalmente 

conhecida como inovação do processo”.

Para CHRISTENSEN (2000), a capacidade de mudança de uma empresa, bem 

como o tipo de inovação que pode enfrentar, tem a ver com três fatores: seus 

processos, seus recursos e seus valores. Quando uma empresa é jovem, seus recursos 

(tecnologia, capital, fornecedores e pessoal) definem com clareza o que pode e o que 

não pode fazer, isto é, à medida que começa a amadurecer, suas capacidades se 

originam cada vez mais dos processos (desenvolvimentos de produtos, manufatura e 

sistemas orçamentários) e de seus valores (crenças, cultura). A existência de recursos 

abundantes e de qualidade possibilita lidar com a mudança. Entretanto, é preciso 

avaliar os processos (padrões de interação, coordenação e tomada de decisões) que os 

funcionários usam para transformar os recursos em produtos e serviços.

1 UTTERBACK, J. M. Mastering the dynamics of innovation. Boston: Harvard Business School Press, 1994.
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CUNHA (1999) cita o modelo de inovação de HENDERSON e CLARK1 

(1990), dividido em quatro tipos, para caracterizar a inovação tecnológica:

a) Incremental: consolida as capacidades tecnológicas da empresa, 
reforçando a expertise tanto na tecnologia dos componentes quanto na 
arquitetura do produto;

b) Radical: exige o uso de novas capacidades técnicas e comerciais e o 
emprego de novos enfoques para solução de problemas;

c) Arquitetônica: modifica a maneira na qual os componentes de um produto 
são interligados, enquanto deixa intacto os conceitos fundamentais do 
projeto;

d) Modular: modifica somente os conceitos fundamentais do projeto de uma 
tecnológica.

Tendo caracterizado a inovação tecnológica, também é importante conhecer as 

principais fontes de alimentação do processo de inovações tecnológicas. Para 

ROSENTHAL e MOREIRA (1992) são:

a) o acervo de conhecimentos científicos atualizados disponíveis e/ou 
acessíveis às empresas. Esse acervo pode ser visto como parcialmente 
estocado em bibliotecas, bancos de dados, laboratórios universitários e 
ainda, em grande medida na mente dos professores universitários, que 
constitui um dos principais elos entre o conhecimento científico e as 
empresas;

b) recursos humanos (ou força de trabalho) sobre os conhecimentos 
científicos e técnicos específicos de suas diferentes áreas de atuação, ou 
seja, a qualificação desses recursos, em todas as áreas de atividades da 
empresa;

c) informações disponíveis para a empresa, sobre os problemas e 
necessidades do mercado;

d) outra fonte adicional de inovação pode ser encontrada nos fornecedores de 
bens de capital, insumos e componentes utilizados pela empresa-base.

Salientam os autores que talvez a fonte principal de inovação seja a atitude da 

empresa com relação à tecnologia. Ainda esclarecem que essa atitude sempre estará 

condicionada em função do mercado ou do governo.

1 HENDERSON, R. e CLARK. K. B. Architectural Inovation: The Reconfiguration of Existing Product 
Tecnologies and the Gailure of Estalished Firms. Administrative Science Quartefy, v. 35, p. 9-30, 1990.
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BARBIERI (1990) ressalta que a inovação tecnológica pode resultar de uma 

difusão, na qual uma nova tecnologia, depois de ter sido completada com êxito pela 

empresa que a produziu, passa a ser adotada por outras. Explica o autor que esse 

processo denomina-se transferência de tecnologia e pode ocorrer através de inúmeras 

formas, como licenciamento de patentes, aquisição de equipamentos e outros materiais 

que incorporam mudanças tecnológicas, como contratação de serviços técnicos, cópias 

de produtos, compras de informações técnicas, entre outras.

2.3.2 A gestão da inovação tecnológica

Para ZAWISLAK et al. (1998, p. 30), “a gestão da inovação diz respeito aos 

instrumentos capazes de assegurar a eficiência do processo de modificação de uma 

tecnologia”. No entanto, esclarecem os autores, deve-se levar em consideração que, 

para cada tipo de tecnologia, corresponde uma capacidade tecnológica, uma estratégia, 

um tipo de informação e uma carga de criatividade, como também tipos de gestão da 

modificação dessas tecnologias, como a gestão de tecnologias nascente, 

paradigmáticas e estabilizadas. Quando uma tecnologia é utilizada, surgirão problemas 

relacionados ao seu funcionamento. A solução de problemas implica em alterações do 

funcionamento da tecnologia. Essa alteração evidencia um processo de modificação, 

que tanto quanto o processo produtivo pode e deve ser gerenciado. Essa gestão da 

modificação é o que se chama gestão da inovação tecnológica. N1TEC1, citado por 

ZAWISLAK (1998, p. 161) cita a gestão da inovação tecnológica como:

uma atividade multidisciplinar, valendo-se, sobretudo, da engenharia, das dêndas de um modo 
geral e da administração, para planejar, desenvolver e implantar capaddades tecnológicas capazes 
de moldar e realizar os objetivos estratégicos e operacionais de uma organização. Seu alcance 
também não se restringe em alocar competitividade apenas ao setor manufatureiro, mas também 
ao setor de serviços. Tampouco se limita à gerência da criação de tecnologia, ou seja, à P&D, 
embora esta seja uma das áreas de maior atenção, pois, em razão da sofisticação crescente, as 
tecnologias requerem o emprego de habilidades, mão de obra e capital mais elevados, o que realça 
a importância da cooperação institucional em P&D, em tomo do qual se unem governos, 
empresas e institutos acadêmicos para a promoção do desenvolvimento cientifico e tecnológico.

1 NITEC. Projeto Integrado: Gerência Tecnológica. Porto Alegre: UFRGS/PPFA/NITEC, 1995.
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De acordo com ZAWISLAK et al. (1998, p. 31), “gestão da inovação é a 

gestão de todos os conhecimentos, internos ou externos, em estoque ou em criação 

(criatividade)”. Independente do tipo de tecnologia, sempre haverá um roteiro de 

gestão a ser seguido, que possibilitará a organização da atividade, isto é, a resolução de 

problemas garantindo a eficiência da inovação. Segundo eles, os passos fundamentais 

de todo e qualquer processo de gestão são:

- formação de grupos para a solução de problemas: a integração de pessoas 
de diferentes áreas toma-se uma alternativa para um processo sinérgico de 
inovação;

- mapeamento do ambiente extemo: é fundamental conhecer as 
oportunidades e ameaças tecnológicas, pois a empresa deve constituir 
verdadeiros canais de informações com mundo extemo;

- mapeamento da atividade de resolução de problemas: antes da implantação 
de qualquer processo de modificação de técnicas, é preciso conhecer seus 
detalhes, observar os processos de solução de problemas, desde a 
percepção, interpretação, busca e aplicação da solução;

- projeto: mediante as informações, conhecimento, criatividade, planejamento 
e a execução do projeto. Isso envolve a definição de objetivos, metas, 
papéis dos envolvidos, cronogramas, orçamento para a otimização da 
atividade de inovação.

Assim, para o mesmo autor, empresas com maior ou menor capacitação

tecnológica deverão gerenciar o conteúdo tecnológico, com mais ou menos 

complexidade. Os principais objetivos da gestão da inovação tecnológica são:

- manter o funcionamento dos processos de inovação tecnológica existente;
- levar empresas, cujos processos de inovação parecem estar aquém de suas 

necessidades, para patamares mais elevados da organização;
- adequar cada tipo de empresa e de processo produtivo a um tipo específico 

de organização da atividade de inovação.
ZAWISLAK (1998) ressalta que a inovação tecnológica strict sensu não tem

sido prioridade para as organizações brasileiras, muito menos a gestão da inovação 

tecnológica, pois no Brasil existe predominância para a resolução de problemas, com a 

adaptação de tecnologias já  desenvolvidas fora da empresa e do sistema nacional. 

Também, as atividades das indústrias brasileiras são mais voltadas para a produção e 

não para inovação tecnológica. “Esta se limita a atividades de simples adaptação, 

baseadas no conhecimento acumulado pela experiência produtiva e, quando muito, em 

alguns princípios de engenharia industrial. É justamente este conhecimento acumulado
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com experiência produtiva que acaba por substituir em muitos casos a fonte necessária 

de solução de problemas” (ZAWISLAK, 1998, p. 169).

Como alternativa para a gestão da inovação tecnológica, FIGUEIREDO 

(1993), desenvolveu um estudo para o setor produtivo brasileiro, resultante da 

interação govemo-empresa-pesquisa, com base nos fundamentos do Triângulo de 

Sábato. “A inovação é um processo político que sofre a intervenção de diversos 

fatores, tais como a estrutura econômico-financeira da sociedade, e os mecanismos de 

comercialização, os quais se traduzem em forças que entravam ou impulsionam o 

processo de inovação tecnológica” (p. 18).

O mesmo autor incorpora a ciência e a tecnologia dentro da sociedade 

contemporânea a partir de três elementos utilizados em um estudo, com base nos 

vértices do triângulo de Sábato: o governo, a estrutura produtiva e a infra-estrutura 

científico-tecnológica. O vértice do governo é composto pelas políticas públicas e 

mobiliza recursos para os outros vértices através de processos legislativos e 

administrativos; o vértice de estrutura produtiva produz os bens e serviços; o vértice de 

infra-estrutura científico-tecnológica compreende o sistema educacional que produz os 

indivíduos que protagonizam as atividades de pesquisa (cientistas, tecnólogos e 

administradores).

NORTH1, citado por SIMM (2001) aborda uma metodologia para pesquisa e 

desenvolvimento (P&D) de produtos e processos ecológicos que pode ser utilizada no 

gerenciamento da inovação tecnológica:

1 NORTH, K. Environmental Business Management: an introduction. Geneve: International Labour Office, 
1997.
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QUADRO 4 - INOVAÇÃO TECNOLÓGICA PARA PRODUTOS E PROCESSOS 
ECOLÓGICOS

Etapa 1:
Tarefas e objetivos da pesquisa e 

desenvolvimento

-  Reavaliar os produtos e processos existentes com critérios 
relacionados ao meio ambiente;

-  Pensar em novos produtos e processos usando materiais 
recicláveis e tecnologias limpas;

Etapa 2:
Análise do dclo de vida do produto

-  Análise do ciclo de vida do produto e o impacto causado ao meio 
ambiente;

-  Análise do valor;
-  Análise da técnica;
-  Análise mercadológica;

Etapa 3:
Criação de novas idéias para produtos e 

processos

-  Exigências das características do dclo de vida do produto;
-  Especificações de normas ambientais;
-  Relação com exigências ambientais;

Etapa 4:
Relação das especificações 

(listagem de exigãicias)

-  Brainstorming',
-  uso de matérias primas não poluidoras;
-  tecnologias limpas;

Etapa 5:
Avaliação dos produtos e processos criados

-  inclui avaliação com critérios ambientais;
-  viabilidade do produto;
-  procedimento de testes;
-  procedimentos de certificação;

Etapa 6:
Implementação do novo produto ou processo

-  administração de projetos;
-  tecnologias limpas;

Etapa 7:
Controle de desempenho

-  testes de longo prazo;
-  aceitação dos consumidores ao produto;
-  examinar o procedimento de reciclagem;

Fonte: NORTH, Apud SIMM (2001).

Para CUNHA (1994), a política de inovação tecnológica é um componente da 

estratégia organizacional. A política de inovação tecnológica pode ser identificada 

como as diretrizes definidas pelas organizações quanto aos aspectos referentes a essa 

área utilizadas em seus processos e produtos.

2.3.3 Intensidade da inovação tecnológica

No Brasil, não existe tradição alguma de parcerias entre empresas e 

universidades, contrariando a tendência mundial, conforme BARBIERI (1997). 

Atualmente, este movimento de integração está crescendo rapidamente. Em termos de 

investimento em P&D, as empresas brasileiras investem pouco, nem mesmo as 

grandes empresas fazem o investimento devido.
VASCONCELOS (1987) afirma que a função de P&D na empresa precisa ser 

estruturada de acordo com os objetivos e estratégias empresariais e tecnológicas e que 

a inovação depende da integração de várias áreas na empresa. Portanto, o 

gerenciamento de tecnologia é uma ferramenta competitiva. E, conforme o mesmo
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autor, a estruturação da função tecnológica na empresa ocorre por meio de centros de 

pesquisa e desenvolvimento (P&D), apresentados em três níveis:

Nível 1: Dispersão -  As atividades de P&D estão dispersas e são realizadas 

pelas mesmas pessoas que determinam as atividades de rotina.

Nível 2: Coordenação -  As atividades de P&D estão dispersas e são realizadas 

pelas mesmas pessoas que determinam as atividades de rotina, mas há uma 

coordenação geral.

Nível 3: Formalização -  As atividades de P&D estão concentradas em um ou 

mais centros de P&D formalmente constituídos, podendo ter três configurações: 

centralizado, descentralizado ou misto. Esses níveis de P&D são aplicados conforme o 

tipo de estrutura apresentado no Centro de P&D, que podem ser:

a) Por Produto - Os pesquisadores agrupados conforme os produtos ou linhas 
de produtos da empresa.

b) Por Processo -  Pesquisadores agrupados conforme etapas de um processo 
produtivo.

c) Funcional -  Pesquisadores agrupados conforme a formação técnica.
d) Projetos Puros -  Pesquisadores agrupados conforme o projeto que 

desenvolve.
e) Por Projetos -  Pesquisadores agrupados conforme os projetos, sendo que 

cada pesquisador pode estar alocado a mais de um projeto.
f) Matricial-balanceada - Pesquisadores estão alocados simultaneamente nas 

áreas de especialidade e nos projetos interdisciplinares.
g) Matricial-fimcional -  Pesquisadores estão alocados simultaneamente às 

áreas de especialidade e a projetos interdisciplinares. Os gerentes de 
projetos interdisciplinares estão subordinados ao gerente da área de 
especialidade na qual o projeto tem mais ênfase.

O Centro de P&D deve estar vinculado à área onde estão as unidades com as 

quais ele precisa interagir com mais freqüência. Esta estrutura de P&D vem ao 

encontro de empresas de médio e grande porte, ficando fora da realidade das Micros e 

Pequenas Indústrias (MPIs). O modelo não exclui totalmente as pequenas empresas de 
base tecnológica, mas estas precisam de orientação para a produção e gerenciamento 

da tecnologia. ROUSSEL, SAAD e BOHLIN (1992) argumentam que hoje as 

empresas que pretendem ser competitivas devem adotar a administração de terceira
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geração em P&D. Para eles, a terceira geração tanto pode ser “intencional quanto 

estratégica” (p. 9), pois envolve gestores de todas as áreas.

Na P&D de terceira geração, os gerentes gerais e os gerentes de P&D trabalham como parceiros 
que compartilham e combinam seus pontos de vista para decidir o que fazer, por quê e quando. 
Agindo assim, levam em conta as necessidades de cada negócio e da corporação. Avaliam 
realisticamente os custos, os benefícios, e o risco/recompensa, e equilibram estas variáveis dentro 
de um porta-fólio de atividades de P&D que melhor realize os propósitos da corporação como um 
todo ( p. 9).

Entendem os autores que, adotando esta forma de administrar P&D, as

atividades desenvolvidas pela empresa fluirão mais harmoniosamente. Logo, toma-se

possível explorar “as sinergias tecnológicas ao integrarem seus planos de tecnologia e

P&D através dos negócios e da corporação, coordenando a execução de planos e

compartilhando experiências e informações entre vários centros (...) projetando suas

redes de comunicação para assegurar um fluxo constante por todo o espectro de P&D e

na direção do mercado” (p. 36-37).

Essa abordagem de terceira geração de P&D mostra a importância de integrar

a tecnologia e as possibilidades de pesquisa com a administração e as estratégias da

organização, bem como estimular a parceria de confiança entre P&D e as demais

funções de uma empresa. A inovação na empresa, em especial a inovação tecnológica,

não é uma atividade que possa ser desenvolvida apenas pela área de P&D, como

adverte BARBIERI (1990).

Atualmente grandes empresas administram a inovação de forma estratégica,

por meio de uma estrutura que a sustente, dando autonomia aos funcionários e

trabalhando com unidades de negócios menores, orientadas para o cliente e apoiadas

por grupo de P&D (KUCZMARSKI et al, 1998). De acordo com os autores, “é preciso

considerar a inovação à condição de protagonista do crescimento. As organizações de

ponta compreendem a importância de instaurar uma consciência inovadora que

permeie todos os aspectos de suas operações” (p.68). Nesse sentido, apresentam quatro

princípios básicos necessários à instauração de uma cultura inovadora:
a) acreditar nas equipes e nos gerentes designados para desenvolver novos 

produtos;
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b) reconhecer, respeitar, recompensar, isto é, reconhecer o valor das 
contribuições individuais para o projeto; respeitar o empenho e o esforço 
extra que cada um venha a oferecer;

c) recompensar financeiramente as equipes;

d) ser otimista, construtivo, participante, jamais cortar fundos, pois recursos 
humanos, pesquisa e investimentos são uma necessidade.

Entretanto, esclarecem BATEMAN e SNELL (1995, p. 1476):

as inovações tecnológicas seguem um padrão chamado dclo de vida tecnológico. O ciclo começa 
com o reconhecimento de uma necessidade e de uma percepção referente aos meios pelos quais a 
necessidade pode ser satisfeita pela ciência ou conhecimento aplicado. O conhecimento e as idéias 
são reunidos e desenvolvidos, resultando numa inovação tecnológica.

De acordo com os autores, os avanços iniciais podem ser lentos, se forem 

experimentados vários projetos de produtos pelos concorrentes. Nessa etapa, a taxa de 

inovação de produtos é alta. À medida que os problemas são resolvidos, surge um 

projeto dominante. Quando o mercado aceita a tecnologia, as melhorias provêm de 

mais inovações em processos para se refinar as tecnologias. A partir do momento que 

essa tecnologia começa a atingir limites teóricos quanto ao seu desempenho potencial 

e à saturação de mercado, seu crescimento toma-se mais lento e ela amadurece. Nesse 

momento, a tecnologia pode permanecer estável por certo tempo ou então ser 

substituída por outra com maior desempenho e vantagem econômica.

MORAES1 (Apud CUNHA 1999), com base no modelo de ciclo de vida da 

tecnologia apresentado por ABERNATHY e UTTERBACK (1978) enfoca os três 

estágios que refletem a dinâmica da inovação em um segmento industrial:

a) fluido: é o período em que a taxa de inovação do produto é a mais alta, 
enquanto a taxa de inovação no processo será menor. Isso ocorre porque 
neste momento a indústria estará introduzindo inovações no produto para 
atender o mercado consumidor.

b) transicional: nesse a taxa de inovação no produto se reduz, pois já  foram 
introduzidas as inovações necessárias, e aceleram-se as inovações nos 
processos. Como se observa, é nesse ponto que a inovação dá lugar a 
projetos padronizados, pois esse já demonstrou ter sido bem-sucedido no 
mercado.

1 MORAES, C. A. C. DE. Inovação tecnológica e estratégia empresa inovadora. In: XX ENCONTRO DA 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMADORES DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 
(Angra dos Reis: 1996). Anais... Rio de Janeiro: ANPAD, 1996. v. administração da ciência e tecnologia. P. 
325-346.
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c) específico: “neste estágio a taxa de inovação se reduz bastante tanto para o 
produto quanto para os processos” MORAES, (Apud CUNHA, 1999, p.5). 
As inovações nesse estágio só aparecerão como pequenas etapas 
incrementais. Para o mesmo autor, nesta etapa “os segmentos industriais 
tomam-se extremamente focalizados em custos, volumes e capacidade de 
produção”. Porém, “nem todos segmentos industriais passam por fases tão 
marcantes” (p. 5).

2.3.4 Princípios da tecnologia ambiental

A Agenda 21 ressalta que a sustentabilidade ecológica, para ser alcançada, 

necessita de melhorias no sistema de produção que podem ocorrer através de 

tecnologias e processos que utilizam recursos eficientes, como forma de minimizar 

refugos durante o ciclo de vida do produto (SOUZA, 1993).

Na análise do ciclo de vida do produto, o consumidor é fator decisivo, na 

concepção de BLUMENFELD (1991). Para ela, nesta análise deve-se levar em 

consideração a aquisição de materiais, disposição de resíduos perigosos, disposição 

final do produto, bem como sua embalagem.

Para maior clareza da análise do ciclo de vida do produto, tem-se:

a) design do produto: produtos como os de materiais de limpeza e higiene 
passam a ser produzidos com fórmulas mais concentradas, utilizando 
embalagens menores e com menor tempo para deteriorar, reduzindo o 
impacto ambiental;

b) fontes de matéria-prima: fornecedores não-poluidores e que utilizam 
recursos renováveis;

c) produção, vendas e distribuição: prevenção ou redução da poluição, 
minimização de resíduos e eficiência energética;

d) uso do produto: maior eficiência energética e redução no consumo da 
água, entre outros;

e) disposição final: a preferência do consumidor por materiais reciclados e 
reutilizáveis através de mercado secundário.

2.3.5 Tecnologias ambientais

Um elemento fundamental para garantir o desempenho econômico, produtivo 

e ambiental de uma empresa industrial é a utilização de tecnologias ambientais. O uso 

da tecnologia vem se tomando fator importante para assegurar a rentabilidade e a 

competitividade da maioria das empresas industriais, salienta SANCHES (2000).
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Conforme a Agenda 21 (Documento aprovado durante a Conferência das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento), tecnologias 

ambientalmente saudáveis são as que protegem o meio ambiente, são menos poluentes, 

reciclam os despejos residuais de maneira mais aceitável.

A Cleaner production é uma abordagem de proteção ambiental ampla que 

considera todas as fases do processo de manufatura e o ciclo de vida do produto, 

incluindo o seu uso nos domicílios e locais de trabalho. Envolve ações para conservar 

energia e matéria-prima para eliminar substâncias tóxicas, a fim de reduzir os 

desperdícios e a poluição resultante dos processos e produtos produtivos (BARBIERI, 

1997).

No caso da proteção ambiental, as tecnologias ambientais envolvem:

a) tecnologias de controle de poluição: (end-of-pipe) normalmente 
introduzido por força de regulamento ambiental, resulta na transferência 
de poluição de um ambiente para outro. Seu objetivo principal é combater 
as saídas indesejáveis de resíduos, do processo produtivo (poluição), sem 
realizar intervenções no processo. Trata-se de equipamentos de controle 
de emissões e efluentes como: filtros purificadores, incineradores, e redes 
de tratamento de água e esgoto, entre outros, que removem os resíduos 
poluentes ou reduzem sua toxidade;

b) tecnologias de prevenção da poluição: centradas no processo produtivo 
para tomá-lo mais eficiente, ou seja, ampliar a taxa de utilização de 
insumos nos produtos fabricados. Essas tecnologias permitem não só 
reduzir os resíduos e poluentes na fonte, mas também reutilizar ou reciclar 
os resíduos produzidos, de preferência ainda na planta industrial, voltando 
diretamente ao processo produtivo, e, no ultimo caso, tratar os resíduos 
que não podem ser eliminados, reutilizados ou reciclados (SANCHES, 
2000);

c) tecnologia de produto e processo: para os processos produtivos, a 
estratégia ambiental inclui a conservação da matéria-prima e energia, a 
eliminação de matéria-prima tóxicas e a redução de quantidade tóxica de 
todas as emissões e resíduos antes de deixarem o processo; e para os 
produtos, a estratégia concentra-se na redução de impactos por todo ciclo 
de vida do produto, da extração de matérias-primas até a disposição final 
do produto e ao meio ambiente (SANCHES, 2000; GEFFEN, 1995).
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0  emprego de tecnologias de produtos e processos traz muitos benefícios para 

uma empresa pró-ativa, dentre os quais se destacam: melhorias na eficiência produtiva 

com menor utilização de energia e materiais por unidade de produto; minimização da 

quantidade de resíduos dispostos no meio ambiente; desenvolvimento de tecnologias 

mais limpas; desenvolvimento de produtos com atributos ambientais; maior segurança 

pública e minimização dos impactos ambientais de produtos; melhoria da imagem 

pública e das relações com os órgãos governamentais, com a comunidade e grupos 

ambientalistas; melhoria nas condições de segurança e saúde dos trabalhadores; maior 

comprometimento de todo o staff da empresa (MAIMON, 1994; DONAIRE, 1994; 

PORTER e LINDE, 1995; entre outros).

SANCHES (2000, p. 81) ressalta que “. . . a  abordagem pró-ativa não é restrita 

à gestão do meio ambiente, mas parte de uma tendência que está emergindo na 

administração em geral”. De acordo com a autora, a maioria das empresas industriais, 

tanto no Brasil como nos países mais desenvolvidos, ainda não estão dando a devida 

importância à dimensão ambiental e suas implicações para as atividades de negócios. 

Diante disso, faz-se necessária a gestão adequada dos problemas ambientais, haja vista 

as indústrias estarem sendo desafiadas a encontrar novas formas de organização e 

administração da produção que atendam às exigências ambientais. E isso poderá ser 

feito mediante a elaboração de um Plano Estratégico Ambiental.

Como conseqüência da sedutora potencialidade da ISO 14000 transformar-se 

no elemento da vantagem competitiva atual, conforme MAIMON (1996), REIS (1995) 

e CAJAZEIRA (1997) vários manuais têm sido produzidos com o intuito de divulgar 

amplamente os princípios do gerenciamento ambiental. Assim, as recentes inovações 

tecnológicas no que tange à gestão ambiental, surgem também da exigência do 

consumidor, que assumiu um papel essencial.

LAYRARQUES (2000) argumenta que o consumidor verde é aquela pessoa 

cujo poder de escolher um produto incide, além da qualidade e preço, uma terceira 

variável, o meio ambiente. É preciso ser ambientalmente correto, isto é, não ser 
prejudicial ao ambiente em nenhuma etapa do seu ciclo de vida. Isso leva a crer que o 

simples ato da compra de um produto determina a transferência do ônus da
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responsabilidade ambiental à sociedade. Dados de 1992, o período áureo de 

preocupação ambiental no país, mostram que 18% dos brasileiros deixariam de 

comprar produtos considerados agressivos contra o meio ambiente, contra um 

percentual de 50% de alemães, dispostos a tomar a mesma atitude (VILADARGA, 

1992).

2.3.6 Tipos de tecnologias ambientais

Para VALLE (1995), quando uma empresa decide tratar seus próprios 

resíduos, poderá adquirir instalações e equipamentos necessários, resolvendo seus 

problemas ambientais. No entanto, há casos em que as soluções disponíveis não 

conseguem resolver os problemas ambientais causados por certos resíduos que, devido 

a características físicas, químicas ou biológicas próprias não podem se adaptar às 

tecnologias de tratamento existentes. Essas situações podem requerer o 

desenvolvimento de novas tecnologias de tratamento, equipamentos especiais e até 

mesmo processos de produção alternativos.

2.3.6.1 Tecnologias apropriadas

Conforme CASTOR (1983) e BARBIERI (1997), levãr em consideração 

fatores sociais, ambientais e ser economicamente eficientes é a finalidade da aplicação 

das tecnologias apropriadas. Para que determinada tecnologia seja apropriada é preciso 

que produza efeitos favoráveis (ou o menos desfavorável possível) nas dimensões de 

eficiência econômica, impactos da tecnologia em exame sobre as escalas de produção 

do sistema social, grau de simplicidade, densidade de capital e trabalho requeridos, 

nível de agressividade ambiental, demanda de recursos finitos e nível de autoctonia e 

auto-sustentação. Comentam ainda que o problema da degradação ambiental poderia 

ser resumido a uma questão de extemalidades, cuja resolução estaria na negociação 

entre causadores e vítimas da poluição. À medida que estas últimas exigissem dos 

poluidores maiores recompensas pelo desconforto por esses causados, os produtores 
veriam seus custos onerarem-se, o que os estimularia a procurar soluções técnicas 

menos poluidoras.
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2.3.6.2 Tecnologias de controle

As conseqüências tecnológicas dos projetos executados pela área de controle 

da poluição, no entender de NEDER (1992) são, também, aspectos relevantes e estão 

vinculados aos impactos. Esses impactos podem ser discriminados em dois planos: 

primeiramente ocorre a troca de sistemas, máquinas e equipamentos, com eventual 

adoção de novas tecnologias de origem micro-eletrônica, novos materiais, 

biotecnologia visando direta e exclusivamente o controle da poluição; posteriormente, 

o processo produtivo apresenta-se mais amplo, no qual são alterados os requerimentos 

técnicos e produtivos, gestão de trabalho e demais aspectos relacionados modernização 

da base técnica, associação com requerimentos ambientais.

Em geral, por serem ações corretivas dominantes, grande parte das indústrias 

no país enfatiza mais a modernização da tecnologia de controle ambiental, e muito 

menos o processo produtivo para atingir melhorias ambientais.

Segundo GALVEÂS (1992) muitas pesquisas estão sendo realizadas buscando 

desenvolver tecnologias industriais ‘mais limpas’ que, sem encarecer o processo 

produtivo, reduzem a emissão de resíduos para o ambiente, diminuindo os custos de 

controle da poluição. Assim, a poluição passou a ser encarada como uma forma de 

desperdício e um sistema de ineficiência na produção industrial.

2.3.6.3 Tecnologias limpas

Produção Mais Limpa (PML) “é a aplicação continuada de uma estratégia 

ambiental preventiva e integrada aos processos, produtos e serviços, a fim de aumentar 

a eficiência e reduzir os riscos para os homens e o meio ambiente” 

(UNIDO/UNEP, 1995, p. 4).

FURTADO (1997) considera Produção Limpa (Clean Productiori) e Mais 

Limpa (Cleaner Productiori) aquelas que utilizam, em parte, critérios comuns, 
especificamente a visão holística do sistema de produção (do berço-à-cova), auto- 

sustentabilidade dos recursos naturais, redução do uso de matérias-primas, de água e 

de energia, prevenção de resíduos na fonte e uso de avaliação do ciclo de vida do 

produto. Entretanto, os critérios da Produção Limpa vão além, pois ultrapassam os
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elementos técnicos e econômicos previstos. Produção Limpa incorpora componentes 

jurídicos, políticos e sociais, representados pela inter-relação de quatro princípios 

fundamentais: precaução, prevenção, integração e controle democrático.

Segundo VALLE (1995) a utilização de tecnologias limpas que podem trazer 

soluções para a questão ambiental, podem ocorrer:

a) nas operações de pintura, o emprego de tintas em pó aplicadas por 
deposição eletrostática, ou de tintas de baixo conteúdo de solventes em 
sua composição;

b) na substituição de óleos combustíveis pelo gás natural, reduzindo a 
presença de enxofre e outros contaminantes nos gases de combustão 
expelidos pela indústria;

c) no reaproveitamento da água utilizada nos banhos de tratamento galvânico 
com modificações nas seqüências do processo que permitam segregar os 
vários efluentes líquidos gerados. Os metais contidos nesses efluentes se 
não forem misturados em um mesmo caudal, poderão ser recuperados com 
relativa facilidade;

d) na eliminação do cloro no processo de branqueamento da celulose e 
fabricação do papel;

e) na substituição por compostos não clorados dos CFC’s (compostos de 
cloro de flúor-cafbono) banidos pelo seu efeito destrutivo sobre a camada 
de ozônio;

f) na eliminação do uso do mercúrio na fabricação das pilhas alcalinas e no 
processo de produção de cloro-soda.

g) na decapagem mecânica e a seco de chapas e peças metálicas, utilizando- 
se o processo de jateamento com granalha, em substituição a decapagem 
por ataque químico que gera ruídos ácidos e consome água na lavagem 
das peças decapadas.

De acordo com LAYARARGUES (2000), as recentes tecnologias foram 

dirigidas para a produção das tecnologias limpas como uma resposta aos 

condicionantes da legislação ambiental, das seguradoras, dos acionistas, das barreiras 

governamentais e da suposta pressão do consumidor, exigindo uma atuação 

empresarial mais responsável com o meio ambiente. PEREIRA e ALPERSTEDT

(1996) acreditam que muitas empresas utilizam a tecnologia como forma de melhorar 

sua posição competitiva. Entretanto, é preciso inserir um novo componente, ou seja, 

tecnologia limpa, criar novos produtos, mercados ou negócios utilizando menos 

insumos, gerando menos poluição, pois é sinal de ineficiência e perda de lucro. A
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tecnologia limpa se obtém via implementação de estratégias tecnológicas inovadoras; 

porém, existem dificuldades enfrentadas pelas organizações, entre elas, a falta de 

planejamento tecnológico e o alto custo de implantação. Entendem os autores que:

. ..a saída para esse entrave que as organizações estão enfrentando hoje em dia para se adequar aos padrões 
ambientais (ISO série 14.000), é converter parte dos recursos investidos contra a poluição, em algo que 
agregue valor ao processo, por exemplo, reutilizar os rejeitos sempre que possível, vender seu lixo de 
produção que pode servir de matéria-prima para outra empresa, entre outras coisas” (p. 1697).

Para VALLE (1995), o desenvolvimento de novas tecnologias de tratamento, 

equipamentos especiais e até mesmo processos de produção alternativos conduzem a 

atitudes tais como seleção de equipamentos e instalações para minimização de 

resíduos; modificação de equipamentos, visando a estimular a recuperação ou a 

reciclagem; nova concepção de equipamentos e instalações de produção, visando à 

redução do consumo de matérias-primas e de energia; soluções para descontaminação 

de resíduos tóxicos por meio de valorização, extração dos materiais tóxicos; sistemas 

para controle e redução dos níveis de contaminação de áreas de produção, manutenção, 

armazenamento, entre outros.

KRUGLIANSKAS (1996) esclarece que o desenvolvimento de tecnologias de 

processos de produção não poluentes, ou seja, tecnologias limpas constituem somente 

parte do desafio a ser enfrentado pelas empresas, visando eliminar os impactos 

ambientais para todo o ciclo de vida do produto. Para DONAIRE (1999, p.23):

...o envolvimento das organizações com as questões sociais pode transformar-se numa 
oportunidade de negócios. A preocupação de muitas organizações com o problema da poluição 
tem feito com que elas reavaliem o processo produtivo, buscando a obtenção de tecnologias 
limpas e o reaproveitamento dos resíduos. Isso tem propiciado vultuosas economias, que não 
teriam sido obtidas se elas não tivessem enfocado este problema.

2.3.7 Inovação tecnológica para o ambiente

STERN, YOUNG e DRUCKMAN (1993, p. 73) argumentam que o meio 

ambiente pode ser afetado pela mudança tecnológica, por meio de três maneiras:

Primeiro, ela conduz à novas maneiras de se descobrir e explorar os recursos naturais. Segundo, 
ela modifica a eficiência dos processos de produção e consumo, alterando o volume de recursos 
exigidos por unidade de produção realizada, os efluentes e resíduos produzidos, os custos 
relativos e, portanto, a oferta de diferentes bens e serviços. Terceiro, diferentes tipos de tecnologia 
produzem diferentes impactos ambientais.
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O desenvolvimento tecnológico tende a acelerar a exaustão dos recursos e 

aumentar a emissão de poluentes. Sendo assim, do ponto de vista do seu 

desenvolvimento atual, a tecnologia é vista como uma transação faustiana que 

negocia os ganhos atuais contra a sobrevivência futura. A moderna tecnologia 

contribui com a degradação ambiental mais que com o desenvolvimento social ou 

econômico. Uma das razões é que a moderna inovação tecnológica avança mais 

rapidamente que o conhecimento sobre seus danos, devido à dificuldade de conhecer 

os efeitos e também devido aos interesses econômicos que se beneficiam das novas 

tecnologias e programas de pesquisa. (STERN, YOUNG e DRUCKMAN, 1993).

Conforme os mesmos autores, os efeitos da tecnologia sobre o meio ambiente 

dos países menos desenvolvidos podem refletir no fato de que boa parte da inovação 

tecnológica adotada nos países mais pobres originou-se nos países ricos, os quais 

enfrentam diferentes problemas econômicos e ambientais. Portanto, as políticas 

econômicas nacionais, bem como as políticas energéticas e ambientais podem 

favorecer certos tipos de inovação tecnológica e acabam apressando ou antecipando a 

degradação ambiental.

FIGUEIREDO (1994) acrescenta que novas tecnologias são criadas, como 

técnicas de processamento, deposição de resíduos e outras. Portanto, se por um lado 

contribuem para redução dos impactos ambientais, por outro geram impactos mais 

agressivos em conseqüência do consumo de energia para fabricação de equipamentos e 

operação dos mesmos.

Afirma BARBEERI (1997a) que inovações tecnológicas ambientalmente 

saudáveis são as que respeitam o meio ambiente e que uma parcela significativa da 

degradação ambiental é decorrente do setor industrial, quer pelas pressões que 

exercem sobre os recursos da natureza, quer pela poluição gerada pelos seus processos 

produtivos e pelo consumo dos seus produtos. Por exemplo, estima-se que cinqüenta 

por cento dos gases de estufa e da demanda bioquímica de oxigênio são originados das 

atividades industriais em todo o mundo.
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Os resíduos sólidos gerados nas grandes cidades cada vez mais estão 

compostos de restos de embalagens e de produtos industriais. “As soluções para os 

problemas ambientais, no estado que eles se encontram atualmente, exigem novas 

posturas em matéria de inovação tecnológica por parte da indústria, que, por sua vez, 

dependem da condução de políticas públicas ambientais apropriadas” (BARBIERI, 

1997 a, p.136).

Alguns autores entendem que a tecnologia é um conjunto de conhecimentos 

práticos, sem qualquer preocupação de base teórica. Outros a conceituam como 

ferramentas ou sistemas de ferramentas, por meio das quais é possível transformar o 

ambiente e estas são derivadas do conhecimento humano.

Seja qual for o conceito, o que importa, para alguns autores, é que as empresas 

inovem para adequar-se às regulamentações, trazendo compensações, visando 

introduzir produtos e processos que incorporem novas soluções às ações das empresas. 

Nesse enfoque, o autor GATTEKER1 (1990), citado por BATEMAN e SNELL (1995) 

acredita que os produtos e processos são os dois tipos fundamentais de inovação.

Nem todas as empresas têm o mesmo procedimento quando se trata de 

inovação tecnológica. Para ZAWISLAK (1998), a inovação tecnológica strictu sensu 

não tem sido prioridade para as organizações brasileiras, nem mesmo a gestão 

ambiental. O autor acredita que no Brasil existe predominância para a resolução de 

problemas, com a adaptação de tecnologias já desenvolvidas fora da empresa.

A inovação tecnológica também se caracteriza em forma de modelo que 

engloba os seguintes tipos: incremental, radical, arquitetônica e modular.

O processo de inovação tecnológica, segundo ROSENTHAL e MOREIRA 

(1992) também se alimenta de algumas fontes que compreendem os acervos de 

conhecimentos científicos, recursos humanos, informações disponíveis, entre outras.

Os autores chamam atenção para o fato de que, para cada tipo de tecnologia 

corresponde uma capacidade tecnológica, uma estratégia, um tipo de informação e 

uma carga de criatividade.

1 GATTIKER, U. E. Technology management in organizations Newbury Park, Calif.: Sage, 1990.
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As empresas enfrentam os desafios do desenvolvimento sustentável, 

necessário à manutenção delas no mercado. Este, por sua vez, é continuamente afetado 

pelas inúmeras e aceleradas transformações técnico-científicas que alteram os 

conceitos e modos de agir pré-determinados nas empresas. Nesse contexto complexo, 

as empresas encontram-se diante do desafio de superar as condições do meio e, nesse 

esforço, produzem tecnologias, realizando uma adaptação desse meio, alterando a 

natureza com novas ações. Todas elas colocam ênfase na garantia de um 

desenvolvimento ambientalmente saudável.

Dessa forma, entende-se que a tecnologia é uma ação do homem sobre a 

natureza e também uma maneira de pensar sobre ela.

2.4 POLÍTICAS AMBIENTAIS E AS RELAÇÕES COM AS INOVAÇÕES 
TECNOLÓGICAS.

Para BARBIERI (1996, p. 1674), “...meio ambiente e tecnologia estão ligados 

umbilicalmente, pois esta traduz ou reflete valores de quem a desenvolve ou a utiliza 

em relação à natureza”. Acrescenta ainda que, apesar de não ser um assunto novo, no 

momento, o vínculo entre tecnologia e meio ambiente surge com um renovado 

interesse, talvez pela “necessidade de enfrentar problemas ambientais cada vez mais 

graves e complexos, muitos deles de dimensão transfronteiriça e planetária...” 

(p. 1674).

O autor ressalta que na década de 1970, diversas concepções tecnológicas 

foram desenvolvidas como alternativas para aquelas que se encontravam em uso. Essas 

novas tecnologias “buscavam fundamentalmente objetivos sociais e ambientais, tais 

como uma elevada adaptabilidade ao meio ambiente, economia no uso de recursos não 

renováveis, grande potencial de geração de empregos, auto-suficiência regional ou 

local e simplicidade organizacional” (p. 1674).

Conforme BIRDSALL E WHEELER (1999), hoje é comum falar no controle 

ambiental da indústria como uma condição para alcançar trajetórias de 

sustentabilidade. A indústria moveleira é um dos setores que não sobreviverá, sem 

fazer profundas mudanças em suas estruturas produtivas, sob pena de perderem fatias 

expressivas de seus mercados ou até de desaparecerem.
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BARBIERI (1996) explicita que essa crescente preocupação com as questões 

ambientais tem levado as organizações a adotarem políticas ambientais como forma de 

prevenção e redução de impacto ambiental, visando atender às exigências dos 

consumidores, bem como da legislação que se mostra cada vez mais rígida. Assim, 

conforme as organizações vão desenvolvendo suas políticas, com base na legislação 

ambiental, também vão sentindo a necessidade de introduzir inovações tecnológicas 

que respondam às necessidades sociais e econômicas e que respeitem o meio 

ambiente, logo, contribuindo para um desenvolvimento sustentável.

Hoje, com as crescentes demandas ambientais por parte da sociedade 

brasileira, e seus reflexos nas políticas ambientais das organizações, as empresas 

precisam ser inovadoras, reformulando a sua política ambiental, buscando a eco- 

eficiência usando as inovações tecnológicas para poderem tratar com eficiência os 

impactos ambientais causados pelos processos produtivos, a fim de obter vantagens 

competitivas.

Estudos realizados por PORTER e VAN DER LINDE (apud ANDRADE, 

MARINHO, KIPERSTOK, 2001) com alguns setores produtivos dos Estados Unidos, 

para analisar a influência da regulação ambiental sobre a competitividade industrial, 

defendem que, caso a política ambiental da organização seja adequadamente 

estruturada, ela pode estimular inovações tecnológicas como resposta às exigências 

das agências de controle ambiental. Supõe-se que este desafio poderia ser superado se 

as políticas públicas e os instrumentos de regulamentação ambiental fomentassem a 

criação de oportunidades para a adoção da prevenção da poluição e produção limpa, 

através de inovações em todas as etapas dos processos produtivos.

Argumentam OLIVEIRA e GHIRARDI (2001) que esse tipo de regulação 

ambiental ao estimular a dinâmica da inovação tecnológica para a solução dos 

problemas ambientais, através do aumento da eco-eficiência, contribui para que seu 

custo de adequação seja suprimido pelos benefícios alcançados e as empresas possam 

construir vantagens competitivas duradouras, tendo como diferencial uma gestão 

ambiental pautada na percepção da poluição como sinônimo de ineficiência.
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2.5 CARACTERIZAÇÃO DA INDÚSTRIA MOVELEIRA

A indústria de móveis é uma indústria tradicional, com tecnologia de produção consolidada e 
bastante difundida, e cujo padrão de desenvolvimento tecnológico é determinado pela indústria de 
bens de capital. Esse fato permite um acesso irrestrito para qualquer país às mais modernas 
máquinas e equipamentos. As mudanças no processo de produção são incrementais, não havendo 
alterações radicais que possam modificar de forma brusca a posição competitiva dos diversos 
países”(RANGEL, 1993, p.l).

Para LANZER et al. (1997), o comércio mundial de móveis apresenta ainda 

grande concentração nos países desenvolvidos. Os maiores produtores mundiais são a 

Alemanha, Itália, Dinamarca, França, Canadá, Suécia e Taiwan. Os Estados Unidos, 

mesmo sendo grandes produtores, possuem um consumo interno muito alto, o que os 

classifica como os maiores importadores de móveis mundiais. Países em 

desenvolvimento têm aumentado sua fatia nas exportações mundiais de móveis, mas 

de forma lenta, em tomo de 15% do volume mundial.

RANGEL (1993); LANZER et al. (1997), acreditam que os móveis de 

madeira constituem o principal segmento do comércio internacional de móveis. Os 

países em destaque são a Alemanha e Itália que, além de serem os maiores 

exportadores de mercadorias, são os responsáveis pela moda e padrões de organização 

da produção, valorizados no mercado internacional.

2.5.1 A indústria moveleira no Brasil -  uma visão geral

A produção de móveis no Brasil começou com a chegada dos primeiros 

colonizadores e donatários que trouxeram consigo mestres em vários ofícios, entre eles 

carpinteiros, marceneiros e entalhadores, os quais passaram a se dedicar em diversas 

atividades, inclusive na execução de móveis. A chegada ao Brasil dos imigrantes 

europeus no século XIX, principalmente de italianos e alemães, grandes conhecedores 

da arte de produzir móveis permitiu um grande impulso na sua fabricação. O país 

incentivava a imigração devido à crescente escassez de mão-de-obra em São Paulo, 

causada, principalmente, pela proibição do tráfego de escravos e pelo desejo de 

aumentar a densidade demográfica do Sul do país, até então escassamente habitado 

(RANGEL,1993).
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Segundo GORINI (1999), a indústria moveleira do Brasil, que ao longo dos 

últimos anos tem experimentado mudanças significativas em sua base produtiva, tem 

demonstrado uma rapidez muito grande em se ajustar às novas condições de abertura 

comercial da economia brasileira e à globalização.

Devido às crescentes restrições de caráter ambiental para o uso de madeiras de 

lei, tem aumentado muito a importância, no comércio internacional, das madeiras de 

reflorestamento como o pinus e o eucalipto. Na concepção de GORINI (1999), o 

futuro da indústria de móveis reside no uso crescente dessas madeiras, ou seja, a antiga 

vantagem comparativa representada pelas florestas naturais toma-se cada vez mais 

ineficaz num mundo extremamente preocupado com questões do meio ambiente.

Na realidade, argumenta FERREIRA (1997), a indústria moveleira brasileira 

vem mudando lentamente, mas ainda contrasta com o padrão internacional, 

especificamente no que diz respeito à incipiente difusão de tecnologia de ponta 

aplicada à gestão ambiental.

LIMA (2000) afirma que os empresários precisam se conscientizar da 

importância da certificação ambiental. Salienta o autor que as empresas fabricantes de 

móveis podem obter o chamado selo verde através da cadeia de custódia\  que 

certifica a matéria-prima utilizada. Esclarece que até o início de 2000, 668 mil hectares 

de florestas brasileiras estavam certificadas pelo FSC (Conselho de Manejo Florestal), 

uma organização internacional independente, criada em 1993, com a finalidade de 

incentivar o manejo correto das florestas. Pela cadeia de custódia são cerca de 40 

empresas certificadas pelo FSC no Brasil.

Conforme o autor, a certificação conferida pelas organizações credenciadas 

pelo FSC é, hoje, a mais importante do setor, por ter reconhecimento internacional e 

grande abrangência. É importante, pois o certificado atesta que as florestas são 

manejadas de maneira a conservar o meio ambiente e os recursos florestais, reduzindo 

o impacto da exploração e assegurando a sobrevivência, a longo prazo, das reservas 

florestais, tanto como habitat natural, quanto como recurso florestal, logo, 

proporcionando às comunidades locais benefícios econômicos e sociais duráveis.
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Nesse sentido, cabe destacar ainda que, no Brasil, a exigência pela certificação 

também é crescente; tanto que no ano de 2000 foi fundado um Grupo de Compradores 

de Madeira Certificada, contando com 41 indústrias de móveis que utilizam a madeira 

como matéria-prima. Alerta o autor, que no Brasil há muita matéria-prima e uma 

grande área para reflorestamento, o país só precisa se reestruturar para atender o 

mercado. SIQUEIRA JR. (2000), do IMAFLORA (Instituto de Manejo e Certificação 

Florestal e Agrícola), compartilha essa idéia argumentando que a certificação, com 

certeza, é uma forma de conservar e ampliar espaço no mercado, tanto nacional, 

quanto internacional.

Considerando a matéria-prima, as indústrias moveleiras estão indo bem. No 

entanto, na área de tecnologia há muito caminho a ser percorrido. Segundo 

FLANDOLI (2000), o setor de máquinas carece de maior entrosamento entre 

fabricantes e serradores, a Indústria de serraria necessita se capitalizar para comprar 

equipamentos modernos e o governo deve realizar mais investimentos.

A dinâmica das inovações tecnológicas na indústria moveleira, prosseguem os 

autores, baseia-se, principalmente, naquelas que se referem ao produto, por meio do 

aprimoramento do design e da utilização de matérias-primas mais condizentes à atual 

vigência da legislação ambiental. Dentre essas matérias-primas, destacam-se o 

medium-density fiberboard (MDF), diversos materiais para revestimento e novas 

madeiras reflorestáveis, como o eucalipto, que vem sendo introduzido na indústria 

moveleira de algumas regiões do Brasil.

Com a adoção de uma política ambiental, a indústria moveleira acabará por 

incorporar tecnologias disponíveis que lhes permitirão o desenvolvimento de soluções 

ambientais, que num continum provocarão melhorias no processo produtivo e grande 

modificação no design de produtos. Isso, segundo MUNOZ (1999), pode significar a 

sobrevivência da empresa, um aumento na fatia de mercado ou a descoberta de novos 

nichos, elevando seu grau de participação no mercado globalizado.
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GORINI (1999) acrescenta que a matéria-prima, tecnologia, mão-de-obra e 

design, são fatores passíveis de inovações.

a) matérias-primas

A dinâmica da modernização tecnológica na indústria de móveis origina-se em 

grande parte das inovações de produto, através da utilização de novos materiais, como 

também do aprimoramento do design.

Em relação às florestas plantadas, o Brasil tem potencial para ser bastante 

competitivo, em função do baixo custo de sua madeira de reflorestamento. Além disso, 

esse é um mercado com excelentes perspectivas, em vista das atuais restrições 

ambientais ao comércio internacional de madeiras nativas e ao elevado custo 

financeiro das florestas ativas brasileiras.

b) tecnologia
Os fornecedores de equipamentos para a indústria de móveis são 

predominantemente nacionais para as linhas não-integradas. Não obstante, no que se 

refere aos equipamentos para as linhas integradas, a produção nacional de máquinas 

ainda não acompanha o nível tecnológico dos produzidos no exterior, especialmente na 

Itália e na Alemanha, quanto à precisão e à produtividade.

A grande importação de equipamentos modernos, após a abertura da 

economia, possibilitou a incorporação de novas tecnologias a algumas empresas 

nacionais, com resultante incremento da produtividade, tanto pelo aumento da 

produção como pela redução dos custos industriais e da qualidade.

A autora também enfatiza a grande diversidade no grau de atualização 

tecnológica das empresas moveleiras. Como se trata de manufatura, em que o produto 

final é a reunião puramente mecânica de partes, a modernização das plantas pode ser 

feita em determinada etapa do processo produtivo. Em decorrência, as várias etapas do 

processo produtivo revelam diferentes graus de atualização tecnológica, em que 

equipamentos mais antigos convivem ao lado de outros mais modernos e sofisticados. 

O investimento, portanto, é divisível, permitindo que máquinas de diferentes gerações 

convivam lado a lado.
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c) mão-de-obra

Os principais centros destinados à formação de mão-de-obra e ao 

desenvolvimento tecnológico da indústria moveleira, no Brasil, estão localizados em 

alguns dos principais pólos, todos geridos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (SENAI), e compreendem:

- Fundação de Ensino, Tecnologia e Pesquisa (FETEP), de São Bento do Sul 
-  Santa Catarina;

- Centro Tecnológico do Mobiliário (CETEMO), de Bento Gonçalves -  Rio 
Grande do Sul;

- Centro Tecnológico de Madeira e do Mobiliário (CETMAM), de São José 
dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba -  Paraná.

d) Design

A competitividade da indústria moveleira, segundo FERREIRA (1997a), 

depende não somente da eficiência dos processos produtivos, mas também da 

qualidade, do conforto, da facilidade de montagem e, sobretudo, do design dos móveis. 

A utilização de novos materiais, os novos tipos de acabamento e o design constituem 

atualmente as principais atividades inovadoras na indústria; ou seja, a mais importante 

fonte de dinamismo tecnológico origina-se da inovação dos produtos, uma vez que as 

tecnologias de processo estão consolidadas e difundidas e as mudanças tecnológicas 

são incrementais.

Para GORINI (1999, p. 24), as inovações que surgem do desenvolvimento de 

um novo design envolvem diversos aspectos como:

a) a diminuição do uso de insumos (materiais e energéticos);
b) a queda do número de partes e peças envolvidas num determinado 

produto;
c) a redução do tempo de fabricação. Ou seja, design é mais que um avanço 

na estética, pois significa também o aumento da eficiência global na 
fabricação do produto, incluindo práticas que minimizem a agressão ao 
meio ambiente. Sabe-se, por exemplo, que nos NICs asiáticos o design 
vem desempenhando um papel central na redução dos custos de produção, 
através da simplificação do processo de fabricação, da diminuição do 
número de partes e peças e da substituição de materiais.

Para a autora, no Brasil, onde ainda predominam cópias modificadas dos 

modelos oferecidos no mercado internacional, poucas empresas possuem um 

departamento de design formalmente constituído. No caso das que exportam móveis
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de pinus, o design é, na maioria das vezes, determinado pelos importadores, e, em 

geral, as empresas projetam protótipos que são submetidos aos revendedores.

A indústria moveleira no Brasil compõe-se de mais de 13.500 empresas com 

predominância de micro, pequenas e médias. Destas, a grande maioria possui menos 

de 15 empregados (ABIMÓVEL, 2000).

A indústria brasileira de móveis apresenta produção geograficamente dispersa 

por todo o território nacional, localizando-se principalmente na região centro-sul do 

País, que responde por 90% da produção nacional e 70% da mão-de-obra do setor. 

Apresenta distinção significativa no que concerne à forma, características estruturais, 

tamanho, que derivam das próprias diferenças regionais encontradas no país 

(LANZER et al., 1997).

No Brasil, assim como em outros países, a indústria moveleira caracteriza-se 

pela formação em pólos regionais sendo os principais Grande São Paulo (SP), Bento 

Gonçalves (RS), São Bento do Sul (SC), Arapongas (PR), Ubá (MG), Votuporanga e 

Mirassol (SP). (SANTOS et al, 1999).

O Estado de São Paulo - que detém cerca de 40% do faturamento do setor e 

quase a metade do número total de estabelecimentos - concentra hoje 80% da 

produção nacional de móveis de escritório. (ABIMOVEL, 2000). A indústria paulista 

de móveis encontra-se dispersa dentro da região metropolitana, reunindo uma 

diversidade de empresas. Cabe destacar, segundo FERREIRA (1997a), a existência de 

aglomerações regionais bem definidas, como a Grande São Paulo e o Noroeste 

Paulista, que reúnem os pólos de Mirassol e Votuporanga.

Já nos Estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, a produção 

concentra-se em tomo de dois pólos industriais, o de Bento Gonçalves e de Flores da 

Cunha (Rio Grande do Sul) e de São Bento do Sul (Santa Catarina), especializados na 

produção de móveis residenciais. O pólo de Bento Gonçalves está voltado 

principalmente para a fabricação de móveis retilíneos seriados (de madeira 

aglomerada, chapa dura e MDF), enquanto o pólo de São Bento do Sul é especializado 

em móveis torneados de madeira maciça, especialmente pinus.
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No Paraná, o pólo moveleiro de Arapongas, é o principal do Estado, contando 

com cerca de 140 empresas e 5 mil trabalhadores, além de gerar mais de 60% das 

receitas do município. Este pólo está voltado para a produção de móveis populares, 

destacando-se o segmento de estofados, que conta com mais de 40 empresas, entre elas 

a SIMBAL, a maior produtora de estofados do país, fundada em 1962 (SANTOS et al, 

1999).

Depois de São Paulo, o Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor de 

móveis, representando em média 20% do valor da produção nacional. Com 2.800 

empresas - somente 100 de maior porte (acima de 150 empregados) -  comercializam 

sua produção predominantemente no mercado doméstico, são 18% no próprio estado e 

75% em outras unidades da Federação. Somente 7% do valor da produção são 

exportados, representando, no entanto, uma parcela de 25% do total das exportações 

nacionais; depois de Santa Catarina, é o maior Estado exportador. Entre as maiores 

empresas do Rio Grande do Sul, destacam-se Carraro (cerca de 600 funcionários), 

Todeschini (cerca de 300 funcionários), Delano, Madem, Madecenter, Bertolini, 

Madesa, Florense, SC A e Telasul (do Grupo Grendene, que produz móveis 

tubulares para dormitório e instalou outra unidade fabril no Nordeste).

O município de Bento Gonçalves - maior pólo moveleiro do Rio Grande do 

Sul - representa 9% da produção nacional, destacando-se na produção de móveis 

populares, de madeira maciça e, especialmente, de aglomerados, destinados 

predominantemente ao mercado interno. Os móveis residenciais (principalmente de 

cozinha e dormitórios) e para escritório representam, respectivamente, 65% e 15% da 

produção local. O município é também um pólo exportador importante de móveis 

confeccionados em pínus, mas a grande maioria das empresas destina sua produção 

para o mercado interno (GORINI, 1999).
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QUADRO 5- PRINCIPAIS PÓLOS MOVELEIROS DO BRASIL E SUAS 
CARACTERÍSTICAS

PÓLOs
MOVELEIROS

UNIDADE DA 
FEDERAÇÃO

N* DE 
EMPRESAS

N° DE 
EMPREGOS

PRINCIPAIS
MERCADOS

PRINCIPAIS
PRODUTOS

Ubá Minas
Gerais

153 3.150 Minas Gerais, São 
Paulo, Rio de Janeiro 
e Bahia

Cadeiras, dormitórios, salas, 
estantes e móveis sob 
encomenda

Bom
despacho e 
Marti nho 
Campos

Minas
Gerais

117 2.000 Minas Gerais Cadeiras, dormitórios, salas, 
estantes e móveis sob 
encomenda

Linhares e 
Coiatina

Espirito
Santo

130 3.000 São Paulo, Espirito 
Santo e Bahia

Móveis retilíneos 
(dormitórios, salas) e móveis 
sob encomenda

Arapongas Paraná 145 5.500 Todos os estados Móveis retilíneos, estofados, 
de escritório e tubulares

Votuporanga São Paulo 350 7.000 Todos os estados Cadeiras, armários, estantes, 
mesas, dormitórios, estofados 
e móveis sob encomenda em 
madeira maciça

Mirassol, 
Jaci, Bálsamo 
e Neves 
Paulista

São Paulo 80 3.000 São Paulo, Minas 
Gerais, Rio de 
Janeiro, Paraná e 
Nordeste

Cadeiras, salas, dormitórios, 
estantes e móveis sob 
encomenda em madeira 
maciça

Tupã São Paulo 54 700 São Paulo Mesas, racks, estantes, 
cômodas e móveis sob 
encomenda

São Bento do 
Sul eRio 
Negrinho

Santa
Catarina

210 8.500 Exterior, Paraná, 
Santa Catarina e São 
Paulo

Móveis de pinus, sofás, 
cozinhas e dormitórios

Bento
Gonçalves

Rio 
Grande do 

Sul

130 7.500 Todos os estados e 
exterior

Móveis retilíneos, móveis de 
pinus e metálicos (tubulares)

Lagoa
Vermelha

Rio 
Grande do 

Sul

60 1.800 Rio Grande do Sul, 
São Paulo, Paraná, 
Santa Catarina e 
exterior

Dormitórios, salas, móveis de 
pinus, estantes e estofados

FONTES: FERRE RA (l9»7 e 1997a); STCP/Stagliorio Consultoria; Associação da Indústria de Móveis do Estado do Kio Grande

do Sul (Movergs); Sindicato das Indústrias de Móveis de Arapongas; Sindicato das Indústrias da Madeira e do 

Mobiliário de Linhares; Sindicato da Indústria do Mobiliário e Marcenaria do Estado do Paraná;.

Atualmente, uma das principais características dessa atividade industrial é o 

grande número de micro e pequenas empresas e a elevada capacidade de absorção da 

mão-de-obra (aproximadamente 7% do pessoal empregado na indústria nacional em 

1999). Das 13.500 empresas moveleiras, 91% utilizam a madeira como matéria-prima 

(incluindo vime e junco), 4% produz móveis de metal e o restante, móveis de plástico, 

colchoaria e persiana.
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Segundo a ABIMÓVEL (2001), as vendas para o mercado externo nos três 

primeiros meses de 2000 saltaram de US$ 76.545.915 em 1999 para US$ 107.772.228. 

Isso mostra a crescente visibilidade da indústria moveleira no cenário internacional. O 

Estado de Santa Catarina é o maior Estado exportador brasileiro, com 48% das 

exportações totais, seguido pelos Estados do Rio Grande do Sul (29,7%), São Paulo 

(9,6%) e Paraná (8,0%). A figura 1 mostra o total das exportações por Estado (em 

milhões de dólares).

FIGURA 1 - PRINCIPAIS ESTADOS EXPORTADORES DE MÓVEIS EM 2000
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FONTE: Portal Moveleiro, 2001.

A indústria moveleira nacional faturou (1994 -  2001), segundo a ABIMOVEL

(2001):
TABELA 1 - FATURAMENTO DA INDÚSTRIA MOVELEIRA NACIONAL

ANO________________________________________________________________ FATURAMENTO
1994 R$ 3,7 bilhões
1995 RS 3,9 bilhões
1996 RS 4,6 bilhões
1997 RS 6,2 bilhões
1998 RS 6,2 bilhões
1999 RS 7,4 bilhões
2000 RS 7,3 bilhões
2001 RS 8,8 bilhões

NOTA: (60%  referem-se a móveis residenciais, 25% a móveis de escritório e 15% a móveis institucionais, escolares, m éd ico- 

hospitalares, móveis para restaurantes, hotéis e similares).
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A indústria brasileira de móveis, distribuída em pólos regionais, possui 

características diferenciadas em tecnologia e formas de atualização, a saber:

QUADRO 6 - PRINCIPAIS PÓLOS MOVELEIROS DO BRASIL
Pólos Tecnologia Atualização

Grande São Paulo (SP) Heterogênea:
Seriados: alta tecnologia 
Sob encomenda: artesanal 
Escritório: elevada complexidade

Diferenciada:
Rápida (incremental) 
Lenta (cópias)
2 anos (fidl line)

Noroeste Paulista (SP) 
Votuporanga e Mirassol

Líderes (móveis retilíneos e metálicos): 
alta tecnologia
PMEs: intensivas de mão-de-obra

Rápida

Em andamento
Ubá (MG) Itatiaia: alta tecnologia 

PMEs: níveis inferiores
Rápida 
Ritmo lento

Arapongas (PR) Líderes: média capacitação 
PMEs: níveis inferiores

Em andamento 
Em andamento

São Bento do Sul (SC) Grandes exportadores: capacitação acima
da média nacional
Médias empresas: boa capacitação

Ritmo acelerado 

Rápida
Bento Gonçalves (RS) Maior capacitação nacional Similar às empresas estrangeiras

üonte: FEKKIÜIKA, MJ.B. et al., Design na Indústria Brasileira de Móveis, 1999.

A indústria moveleira nacional está em expansão e apresenta um potencial 

excelente para os próximos anos, de acordo com as estimativas da ABIMÓVEL

(2000). Investindo em tecnologia e em design, ela, sem dúvida, poderá concorrer no 

mercado internacional. Outro fator de considerável importância é o processo de 

modernização e atualização das mesmas, pela internacionalização, uma vez que a 

expansão e o desenvolvimento, especialmente com o reflorestamento, pode acarretar 

aumento nas exportações e no consumo nacional, tanto pela disponibilidade de 

matéria-prima, como pela consolidação dos centros tecnológicos.

2.5.2 Indústrias moveleiras no Paraná

A indústria moveleira do Paraná é responsável por 11% do total de 

estabelecimentos industriais do Estado. A indústria brasileira de móveis é formada por

13,5 mil empresas legalmente constituídas; dessas, 10 mil são microempresas (até 15 

funcionários), 3 mil pequenas (de 15 até 150 funcionários) e as demais, médias 
empresas. O Paraná participa com resultados expressivos. Nesse Estado encontram-se 

aproximadamente 3 mil indústrias de móveis, das quais 500 com mais de dez 

empregados. Contudo, a maioria ainda é de pequenas e micro empresas (2.628), 

segundo dados da FIEP (2000).
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QUADRO 7 - NÚMERO DE INDÚSTRIAS MOVELEIRAS DO PARANÁ
Micros Pequenas Médias Grandes Total

Madeira 1.938 531 71 13 2.553
Mobiliário 2.334 294 51 1 2.680
Micro: 0 a 19 empregados Pequena: 20 a 99 empregados;
Média: 100 a 499 empregados Grande: 500 empregados
Fonte: FIEP,' 1998.

Os principais produtos são móveis residenciais de madeira, móveis para 

escritório, móveis infantis, além de painéis e componentes. A maior parte das vendas 

(77%) é direcionada a outros Estados. O Paraná consome 22% e 1% é exportado 

(FIEP, 1998).

A indústria moveleira no Paraná atingiu um faturamento de US$ 520 milhões 

em 2000. A produção corresponde a “10% do total, com número de empregos de 

aproximadamente 20 mil diretos e 100 mil indiretos” (FIEP, 1998). Logo, pode-se 

afirmar que a indústria tem participação de “31,9 % no PIB do Estado, sendo que 

4,88% desse valor corresponde a indústria moveleira”. De acordo com dados da FIEP 

(1998) esse setor representa 47% (região norte); 25% (região leste) e 28% (região 

sudoeste).

O pólo moveleiro de Arapongas, interior do Estado, tem a maior concentração 

do segmento de móveis de madeira e destaca-se no cenário nacional como grande 

exportador, respondendo por cerca de 7% das exportações. Especializado na produção 

de móveis populares, mas com destaque para estofados, o pólo de Arapongas constitui- 

se no maior e mais importante do Estado (GORINI, 1999).

O setor de madeira e móveis mostra uma força relativamente significativa. 

Somando as indústrias de móveis e marcenarias com as empresas de extração de 

madeira, são mais de 5.5 mil negócios. Essas empresas representam 20.7% do número 

de indústrias paranaenses, o que coloca o Estado num contexto de muita importância 

para a economia nacional.
As dificuldades não são uma exclusividade da indústria moveleira, mas do 

setor produtivo em geral, que sofre os impactos da crise econômica, da redução de 

consumo e do baixo poder aquisitivo. As ameaças podem estar relacionadas à falta de 

uma efetiva política operacional, que dificulta a ampliação do potencial produtivo das
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indústrias. Os empresários reconhecem que os incentivos fiscais são condições 

indispensáveis para o crescimento (CARVALHO, 1998).

Nos cenários futuros, acredita o autor que o desempenho industrial dependerá 

das correções que estão sendo feitas pelas autoridades econômicas e de um 

planejamento estratégico. Na sua opinião, a redução das taxas de juros é condição 

necessária para o desenvolvimento. É preciso potencializar recursos para melhorar a 

performance industrial, integrando forças do Governo e da iniciativa privada na 

implementação de projetos voltados ao crescimento econômico.

O Governo tem discutido políticas de modernização da indústria moveleira, 

com vistas à sua inserção no mercado internacional, com o argumento de que no Brasil 

existe matéria-prima em abundância para a indústria bem como alternativas para a 

produção de modelos diferenciados e inovadores (ABIMÓVEL, 1999, p.31).

Surgiu, em 1998, o Programa Brasileiro de Incremento à Exportação de 

Móvel, PROMOVEL, resultado da parceria entre a Associação Brasileira da Indústria 

de Mobiliário (ABIMÓVEL) e da Agência de Promoção às Exportações (APEX), 

órgão governamental.

O PROMÓVEL está estruturado em dezessete projetos. Entre as principais 

ações estão a criação do Selo Verde, treinamento e capacidade para qualificação ISO 

em, pelo menos 300 empresas do setor em diversas regiões do País; formação de 

consórcios de micro, pequenas e médias empresas para a produção, exportação e 

adequação das plantas fabris para o mercado extemo (BLAZIN e GODOY, 1999).

“...o  que se pode notar é que o Estado tem bem claro que a grande maioria 

das empresas, como são de pequeno porte, precisam realizar parcerias para enfrentar as 

demandas internacionais que passam a exigir maior padronização e qualidade do 

produto, a qualificação do trabalhador e a preocupação com os impactos sobre o meio 

ambiente” (BIAZIN e GODOY, 1999, p.3).
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2.5.3 Organização de Clusters ou Pólos de negócios.

Agrupamentos {clusters) de pequenas e médias empresas, distritos industriais, 

agrupamentos avançados (ou distritos industriais articulados), agrupamentos com base 

em recursos naturais, pólos industriais, parques tecnológicos, incubadoras de empresas 

e outros, são os conceitos usados com maior freqüência em estudos e pesquisas de 

desenvolvimento local.

Clusters, no entender de PORTER (1990) compreende um grupo de firmas em 

indústrias correlatas, e instituições especializadas que estão interligadas e presentes em 

uma determinada localização. Essas instituições asseguram treinamento, informação e 

apoio técnico. As vantagens de escolher regiões com salários mais baixos e fortes 

políticas de isenção, por exemplo, são ilusórias se a infra-estrutura e os fornecedores 

forem ineficientes. Na visão desse autor, a idéia de cluster é interessante por que, ao 

mesmo tempo, consiste em uma forma diferente de pensar sobre a economia e um 

meio de catalisar mudanças, envolvendo diversos agentes.

O autor destaca as relações existentes entre as indústrias, esclarecendo que 

estas podem ocorrer verticalmente (compradores/fornecedores) ou horizontalmente 

(clientes comuns, tecnologia, canais de comércio). A presença dos clusters pode ser 

identificada freqüentemente nos países desenvolvidos podendo ser considerada como 

uma característica central dos tempos recentes.

A principal razão para a formação de cluster, de acordo com PORTER (1990), 

está na capacidade competitiva que é derivada do relacionamento entre as empresas. 

Ao tratar as relações existentes entre elas, o autor destaca que uma indústria 

competitiva ajuda a aumentar a competitividade das indústrias correlatas (clientes e 

fornecedores) por meio do intercâmbio de informações, tecnologias e fatores de 

produção e do estímulo à inovação.
A constituição do cluster, segundo PORTER (1990), representa um caminho 

para a manutenção de programas de pesquisa e desenvolvimento e para a sustentação 

dos níveis de competição entre as empresas. Além disso, pode estimular o 

investimento comum em infra-estrutura e recursos humanos.
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A formação de cluster dá força e dinamismo às pequenas empresas, trazendo 

mais competitividade a elas. Contudo, para que se desenvolva, é necessário atentar-se 

para alguns aspectos destacados por PORTER (1999):

a) a atividade principal do cluster é compartilhada por um expressivo 
número de firmas, sendo que cada uma delas, ou o que é mais comum, um 
conjunto delas, se dedica a tarefas especificas desse negócio. Essas tarefas 
podem se relacionar com aspectos de produção, comercialização, pesquisa 
e desenvolvimento de novos produtos e novos mercados;

b) as firmas se relacionam de uma maneira intensa e continua, e esse 
processo de freqüentes interações combina de forma simultânea, aspectos 
de competição, de cooperação e do sucesso dessas relações dependerá o 
sucesso do cluster,

c) os proprietários das firmas desfrutam e procuram estimular relações de 
confiança entre os seus pares, de forma que as relações comerciais entre 
ambos possam funcionar;

d) ao redor das firmas integrantes do sistema dos clusters, existe 
freqüentemente uma rede de instituições públicas e privadas que tem 
como papel atuar como partes estimuladoras e catalisadoras do processo 
de entrosamento e atuação conjunta das firmas. Essas instituições, 
podendo algumas inclusive ser do tipo organizações não-govemamentais 
(ONGs), exercem um papel crucial, pois cabe a elas fomentar e dar 
sustentação às relações entre as firmas, mediar eventuais conflitos entre as 
firmas e outras instituições.

Nesse contexto, cluster tem a intenção de abarcar tanto a concentração 

geográfica quanto a setorial. Dessa forma, cluster implica em divisão do trabalho entre 

firmas que operam em um ambiente social que encoraje as práticas cooperativas e 

prevaleça a maturidade das instituições que lhe dão suporte.

Segundo o SIMA -  Sindicato das Indústrias Moveleiras de Arapongas (2001), 

a classificação quantò ao potencial de faturamento dos Pólos Moveleiros foi a seguinte 

em 2000: Io lugar - Bento Gonçalves/RS; 2o lugar -  Arapongas/PR e 3o lugar - São 

Bento do Sul/SC (SIMA, 2001).
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A figura 2 mostra o percentual de participação de cada região do País, nas 

vendas do Pólo moveleiro de Arapongas no ano de 1999.
FIGURA 2 - ABRANGÊNCIA DA INDÚSTRIA MOVELEIRA DE ARAPONGAS

■sul sudeste 9 Nordeste a  Exportação a  outros

Fonte: PORTAL MOVELEIRO, 2001

A figura 3 apresenta um histórico do faturamento do pólo de Arapongas de 

1995 até 1999 e, a figura 4, o percentual de representatividade do faturamento da 

indústria moveleira paranaense em relação ao da indústria moveleira nacional.
FIGURA 3 - HISTÓRICO DO FATURAMENTO DA INDÚSTRIA MOVELEIRA DE 

ARAPONGAS (1995 -1999)
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FIGURA 4 - REPRESENTATIVIDADE DO FATURAMENTO 
MOVELEIRO: PARANÁ X NACIONAL (2000)

DO SETOR
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6.5 bilhões 820 milhões

r: Nacional a  Paraná

Fonte: PORTAL MOVELEIRO, 2001.

A figura 5 mostra o percentual, quanto à exportação, que cada um dos três 

Estados do Sul representou em relação ao total exportado pela indústria moveleira 

nacional, no ano de 2000.
FIGURA 5 - PERCENTUAL DE REPRESENTAÇÃO NAS EXPORTAÇÕES 

NACIONAIS 2000

■ Santa Catarina ' Rio Grande do Sul a  Paraná]

Fonte: PORTAL MOVELEIRO, 2001.

Segundo o SIMA - Sindicato das Indústrias Moveleiras de Arapongas, dos 

móveis produzidos em Arapongas, 95% são comercializados no mercado interno, em 
função do baixo custo dos produtos, que estão ajustados dentro da realidade brasileira. 

Destina-se à exportação um total de 5%, sendo que 3% para o Mercosul e 2% para o
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Canadá, Europa, Ásia e África. Hoje, a Indústria Moveleira do Norte do Paraná, 

representa 7,4% do faturamento nacional do setor.

As indústrias araponguenses estão se adequando aderindo programas de 

Qualidade Total, em conformidade com o meio ambiente para assegurar uma fatia do 

mercado internacional. Uma das exigências do mercado comum Europeu é de que os 

móveis apresentem o ‘Selo Verde’ que assegura que o produto foi fabricado com 

madeira procedente de reflorestamento (SIMA, 2001).

2.6 METODOLOGIAS UTILIZADAS EM PESQUISAS ANTERIORES

A variável ambiental lentamente ganhou espaço nas organizações e traduz, na 

forma de planos e ações, as políticas ambientais adotadas pelas empresas.

Nesse sentido, algumas pesquisas realizadas, contemplando esta temática, 

foram investigadas visando obter maiores informações sobre esse assunto e, também, 

demonstrar a importância dada ao tema pelos estudiosos. Além disso, a síntese das 

pesquisas que ora se apresenta também serviu para este estudo, no sentido de não 

repetir o mesmo enfoque explorado por esses autores.

NEDER (1992) realizou um estudo exploratório -  Há política ambiental para a 

indústria brasileira? Das 48 indústrias pesquisadas sobre as práticas de controle, 

conclui-se que a gestão integrada das funções é a origem do formato das ações de 

controle; 58,24% das atividades de controle são devidos à imposição de uma 

legislação pública de controle de fontes de poluição e apenas 4,17% são em 

decorrência de uma de uma mudança técnica de projeto, processo ou sistema 

produtivo, como evento que originou as atividades de controle.

Conforme o autor, as organizações que atuam com o controle do tipo corretivo 

concentram suas atividades em projetos, programas e obras relacionadas com Estações 

de Tratamento de Efluentes, mudanças de filtros e sistemas de coleta/exaustão de 

emissões, além de procedimentos, visando à segregação, neutralização e reciclagem de 

resíduos. As principais conclusões foram a motivação para iniciar o controle de 

emissões, resíduos e efluentes líquidos, a partir da existência de pressões decorrentes 

da legislação, atendimento as exigências da legislação de controle ambiental, ausência 

do envolvimento sócio-técnico dos empregados nas ações do setor e com relação à
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gestão integrada das atividades de controle ambiental no contexto de inovações 

organizacionais, tecnológicas e de produtos.

DONAIRE (1999), com o objetivo de avaliar de que forma as organizações 

estão interiorizando a variável ambiental em sua estrutura organizacional, visitou três 

empresas nacionais, buscando evidenciar os aspectos como a caracterização da 

atividade/função ambiental, especificando sua origem, desenvolvimento e estrutura 

atual e o posicionamento da atividade/função na estrutura organizacional.

Foram selecionados os casos observados na Rhodia S.A. (Ramo: Químico, 

Fibras, Farmácia-veterinária e Agro-Quimíca), Arafertil S. A (Ramo: Mineração e 

fertilizantes) e Ripasa S. A (ramo: papel e celulose).

Em decorrência dos estudos realizados, percebeu-se que o impacto da variável 

ecológica é intenso e se exterioriza pela Formação do Plano Diretor Ambiental. 

Evidenciou-se, ainda, que é fundamental a existência de um núcleo central de 

autoridade e responsabilidade na empresa, sob o comando de uma pessoa responsável 

formalmente pela área ambiental.

MARGARIDO; YAMADA e SILVA (1996) realizaram um estudo com o 

propósito de mostrar o que é TQEM (Total Quality Environmental Management) e 

como deve ser implantado em organizações, com o intuito de preparar as mesmas para 

o advento das normas ambientais que acarretarão em inovações tecnológicas nas 

empresas.

A empresa em foco atua na área têxtil, no interior de São Paulo. Capta água do 

Rio Sorocaba, faz tratamento da adição de floculantes para sua clarificação e posterior 

uso industrial.

Segundo os autores, pode-se concluir que o TQEM (Total Quality 

Environmental Management), além de trazer melhorias para o meio ambiente, melhora 

a eficiência da cadeia produtiva e, conseqüentemente, traz os dividendos econômicos, 

que acabam pagando o investimento feito no programa.
CAMPOS; SELIG e POSSAMAI (1996) realizaram um estudo intitulado: A 

Definição e Identificação dos Custos da Qualidade Ambiental auxiliando no Processo 

de Gestão Ambiental. O estudo foi realizado em uma empresa de grande porte do setor
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têxtil, localizada no Estado de Santa Catarina. Em decorrência de disponibilidade de 

tempo, optou-se pela escolha de um processo piloto, a estação de tratamento de 

efluentes de uma das unidades da fábrica. Para os autores, a partir das identificações 

das atividades, avaliaram-se os custos da qualidade como custos de adequação 

(correção, controle e prevenção) e os custos de falhas da adequação. Com a 

identificação desses custos da qualidade ambiental, pode-se facilitar o processo de 

gestão ambiental, à medida que explicita o custo da relação entre meio ambiente e 

empresas em cada atividade de cada processo.

Finalizando o estudo, os autores concluem que para haver um 

desenvolvimento sustentável, com vantagens tanto para as empresas quanto para o 

meio ambiente, elas necessitarão realizar mudanças organizacionais, estratégicas e de 

foco de atuação. E ainda, mudar seus sistemas de custo, para uma visão de processos, 

buscando eliminar resíduos e, conseqüentemente, custos desnecessários.

BRITO e CARINE (1996) realizaram uma pesquisa em uma empresa do setor 

de auto-peças com o objetivo de estudar a organização, gestão e desempenho 

ambiental. Mais especificamente para compreender a política, a organização do 

processo de gestão ambiental, as estratégias operacionais e as vantagens do processo 

de tratamento de efluentes (líquidos, sólidos e atmosféricos). Segundo os autores, os 

resultados da pesquisa revelaram que a organização e o processo de gestão ambiental 

na empresa pesquisada têm sido estimulados por diversos fatores, tais como as 

exigências dos órgãos normativos relacionados à proteção ambiental, pressões de 

grupos de interesses (fornecedores, clientes, comunidade) e do mercado internacional e 

a meta da certificação ISO 14000. A metodologia utilizada foi um estudo de caso e 

foram empregadas diversas técnicas de coleta de dados, tais como análise documental, 

observação participante, entrevistas em profundidade e fundamentos metodológicos do 

estudo de caso.

Segundo os autores, entre as vantagens do programa de gestão ambiental na 
empresa destacam-se: a redução de custos por meio da reciclagem de subprodutos do 

processo industrial e pela redução no consumo de insumos; melhoria da qualidade de 

vida no trabalho; fortalecimento da imagem corporativa junto a clientes; melhoria da
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qualidade das relações com órgãos governamentais; acesso a financiamentos com juros 

subsidiados.

KRUGLIANSKAS (1996) realizou um estudo intitulado Influência da Gestão 

Empresarial e Tecnológica no Desempenho Ambiental da Empresa: o caso da Rhodia. 

A unidade de análise foi uma das unidades de negócios da empresa. O estudo de caso 

focalizou o processo de produção de um dos componentes do sal nylon, o ácido 

adípico. O procedimento para a coleta de dados foi por meio de entrevistas coletivas e 

individuais. Além das entrevistas também foram coletados dados de prospectos da 

empresa, relatórios de pesquisa, memorandos, desenhos e plantas, bem como outros 

documentos similares. As variáveis independentes consideradas foram a gestão 

empresarial, a gestão tecnológica, a gestão ambiental e o desempenho ambiental 

constituiu a variável dependente.

Mediante os resultados, o autor sugere que, a partir do final da década de 

1980, com a mudança da gestão empresarial e tecnológica da empresa, foram 

profundamente alteradas as práticas administrativas e as ferramentas gerenciais 

utilizadas na gestão ambiental de suas unidades organizacionais. Também, os 

resultados verificados, em termos de desempenho ambiental, se mostraram 

significativamente superiores aos tradicionalmente obtidos pela empresa, antes da 

adoção da nova abordagem de gestão empresarial e tecnológica. A partir do final da 

década de 1980, a gestão tecnológica passou a ser um instrumento de apoio ao setor de 

produção, na busca de soluções.

Os autores NASCIMENTO; LEMOS; HIWATASHI (1997) realizaram um 

estudo numa empresa do setor metal-mecânico, no Rio grande do Sul. A metodologia 

utilizada para a pesquisa foi de um levantamento de opinião com dirigentes das áreas 

da qualidade, segurança e ambiente. Os dados foram levantados por meio de entrevista 

semi-estruturada, questionário com questões fechadas e mistas preenchido pelos 

entrevistadores. A pesquisa envolveu vinte e cinco empresas certificadas pela ISO 

9000.
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Em decorrência das conclusões dos autores, é possível evidenciar variáveis 

externas tais como as exigências do mercado internacional, exigências dos clientes e 

legislações ambientais. Essas variáveis foram as que mais influenciaram as decisões 

das empresas na adoção de medidas ambientais mais concretas.

De acordo com os autores, as ações para controle de emissões poluentes têm 

aumentado entre as empresas do setor metal-mecânico, devido à obrigatoriedade no 

cumprimento das exigências impostas pelos órgãos ambientais e também pelo próprio 

mercado. Em razão dos altos custos de instalações de estações de tratamento de 

efluentes líquidos e de filtros nas emissões atmosféricas, essas ações são transferidas 

para planos futuros nas empresas.

Os autores DAVIS-WALLING e BATTERMAN (In SIMM 2001) realizaram 

um estudo em 50 empresas americanas e publicaram os relatórios de suas atividades. O 

estudo avaliou 29 tópicos, classificados em seis categorias: política corporativa e 

investimentos, envolvimento com a comunidade e funcionários, regulamentações, 

prevenção da poluição e outros itens abordados. Os tópicos foram avaliados em um 

escore de 0 a 2 pontos e a média foi comparada com uma média global, usando o teste 

t two-tailed, com nível de significância de 0,05. O escore máximo possível, obtido na 

soma das categorias, foi de 38. Foram encontradas diferenças significantes entre 

setores industriais, usando análises qualitativas e quantitativas. Os setores com maior 

número de relatórios foram os de madeira, papel e derivados; os menores os escores 

foram dos setores de alimentação e transporte. Esses escores foram inferiores devido 

ao baixo impacto de suas atividades, pois não é dada tanta ênfase à questão ambiental 

em tais setores.

Os autores NASCIMENTO; LODI; SALLES (1997) realizaram pesquisas em 

quatro empresas do setor metal-mecânico do Rio Grande do Sul, sendo que duas 

possuíam departamento de P&D e outras duas não possuíam, mas estavam realizando 

ações visando à minimização dos impactos ambientais. Foram realizadas visitas às 

empresas e entrevistas com engenheiros e chefes de departamento das empresas.

Segundo os autores, nos departamentos de P&D identificou-se interesse de 

ambas em obter o certificado ISO 14000 e implantar as técnicas de produção limpa;
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mas, até o momento das entrevistas não havia uma política ambiental para a empresa. 

As empresas que não apresentaram uma estrutura formal de pesquisa e 

desenvolvimento também apresentaram características comuns. Ambas iniciaram 

utilizando-se de tecnologias fim de tubo, mas com investimentos muito inferiores aos 

das empresas com pesquisa e desenvolvimento.

A autora VTEGAS (1998) realizou um estudo e propôs um modelo de análise 

de capacidade tecnológica e de gestão de resíduos sólidos para a indústria de calçados. 

O estudo foi realizado em 38 empresas do Vale dos Sinos no Rio grande do Sul. O 

método de pesquisa utilizado foi o estudo de caso. Como metodologia foi utilizado um 

estudo exploratório, em razão da inexistência de estudos anteriores. Os dados foram 

coletados por meio de entrevistas semi-estruturadas e questionário totalmente 

estruturado.

De acordo com a pesquisadora, as empresas, apesar de enquadráveis no 

mesmo nível de capacidade tecnológica, apresentam diferenças de desempenho 

tecnológico entre si que podem afetar resultados em termos de gerenciamento de 

resíduos sólidos industriais. E, ainda sugere que melhorias de capacidade tecnológica 

podem condicionar o bom desempenho em termos de gerenciamento de resíduos 

sólidos nas empresas.

LEMOS (1998) realizou uma pesquisa referente a PML (produção mais limpa) 

como geradora de inovação e competitividade. O método de pesquisa utilizado foi um 

estudo de caso, tendo como objetivo divulgar os resultados referentes à adoção de 

estratégias de PML, como forma de começar a adequar-se aos novos padrões de 

produtos saudáveis e limpos, exigidos pelo mercado consumidor. A pesquisa foi 

realizada na empresa Fazenda Cerro do Tigre, localizada no município de Alegrete, no 

Rio Grande do Sul, produtora de arroz irrigado.

As unidades de análise da pesquisa foram à empresa e seus gestores. Utilizou- 

se de diversas fontes de informação, tais como a observação direta, entrevistas em 

profundidade, aplicação de testes sobre motivação em todos os gestores, aplicação de 
perguntas, cujas respostas foram estruturadas em escala do tipo Likert de cinco 

pontos.



86

Segundo o autor, o resultado do estudo indicou que a preocupação com as 

questões ambientais e a adoção de estratégias de PML, ocorrem num processo de 

melhoria contínua. Essas melhorias facilitam o surgimento de inovações e estas 

facilitam o alcance da competitividade.

GUEDES (1999) realizou estudos em empresas com origem em países 

industrializados, (Reino Unido, Estados Unidos e Alemanha) com subsidiárias 

operando nos setores químico e farmacêutico no Brasil, investigou as forças de caráter 

regulatório, auto-regulatório e organizacional que pressionam as subsidiárias na 

implementação de políticas ambientais planejadas pelas matrizes. O método de 

pesquisa utilizado foi o estudo de caso. Entre os resultados alcançados foi encontrado 

um padrão comum de comportamento entre subsidiárias do mesmo país de origem.

Pode-se concluir que os resultados obtidos na pesquisa indicaram que um 

conjunto de variáveis explica a implementação de políticas ambientais nas subsidiárias 

brasileiras. Essas variáveis são basicamente de caráter econômico tais como o 

mercado, a tecnologia, a competitividade e custos e de caráter regulatório (legislação 

ambiental do país de operação) que confirmam a literatura.

SIMM (2001) realizou um estudo em 37 indústrias brasileiras certificadas pela 

NBR ISO 14000. O estudo teve como objetivo analisar a relação entre a gestão 

ambiental e as inovações tecnológicas voltadas ao meio ambiente em organizações 

industriais, portadoras de um sistema de gestão ambiental formalizado. O 

delineamento da pesquisa foi do tipo levantamento, com corte transversal, de natureza 

descritivo-quantitativa e correlacionai. As variáveis do estudo foram medidas com 

uma escala de cinco pontos, do tipo Likert, em questionário totalmente estruturado.

Segundo a autora, pode-se concluir que as organizações caracterizadas por 

uma gestão ambiental pró-ativa são aquelas que consideram a questão ambiental como 

fator estratégico e, conseqüentemente, atendem aos requisitos das dimensões 

preventivas e controle. Na análise das inovações tecnológicas, em relação a cada um 
dos grupos e empresas, observou-se que as organizações caracterizadas por uma gestão 

ambiental mais desenvolvida, orientada para a pró-atividade, apresentaram maior 

ênfase nas dimensões referentes às inovações tecnológicas voltadas ao meio ambiente.
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QUADRO 8 - METODOLOGIAS UTILIZADAS EM PESQUISAS ANTERIORES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

N° de empresas 48 3 1 1 1 1 28 50 4 2 1 6 37
Estudo de caso X X X X X X X X
Exploratória X X
Levantamento X X X
1- NEDER (1992)
2- DONAIRE (1995)
3- MARGARIDO; YAMADA; SILVA (1996)
4- CAMPOS; SELIG; POSSAMAI (1996)
5- BRITO e CARINE (1996)
6- KRUGLIANKAS (1996)
7- NASCIMENTO; LEMOS; HIWATASHI (1997)

8-1
(19
9-1
10- 
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12- 
13-

DAVIS-WA]
97)
MASCIMEN 
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LEMOS (lí 
GUEDES (: 
SIMM (200

LLING e BATTERMAN

TO; LODI; SALLES (1997) 
997)
)98)
1999)
DFonte: revisão da literatura

Em decorrência de pesquisas já realizadas, verifica-se que a maior parte dos 

estudos ambientais relacionados às atividades industriais utilizaram o método de 

pesquisa estudo de caso. Nessa categoria de pesquisa, o pesquisador procura esgotar 

todas as possibilidades de análise da realidade em questão, ou seja, analisar 

intensivamente e detalhadamente uma unidade.

As pesquisas selecionadas, para complementar e esclarecer melhor este 

estudo, foram realizadas em empresas diferentes e apresentam objetivos semelhantes. 

Os objetivos mais fortes e comuns entre a maioria, estão relacionados à identificação e 

análise de aspectos ligados à gestão ambiental e inovações tecnológicas.

De modo geral, a gestão ambiental, nessas empresas, vem sendo estimulada 

por diversos fatores, tais como legislações ambientais, tecnologia e competitividade, 

exigências dos clientes, do mercado nacional e internacional, entre outras. Por outro 

lado, os resultados alcançados com essas pesquisas apontam o crescimento da 

consciência ambiental. Isto pode ser constatado pelas diferentes iniciativas de políticas 

ambientais que contemplam processos e produtos.

Os resultados e conclusões apresentados nessas pesquisas foram possíveis 

mediante a metodologia utilizada, ou seja, a maioria optou pelo estudo de caso. Este 
método garantiu a explicitação dos objetivos propostos. Dessa forma, constatado a 

eficiência do método e, considerando que este, conforme GODOY (1995, p. 25), 

procura responder ‘como’ e ‘por que’ acredita-se, também, ser esta metodologia 

adequada para o alcance dos objetivos propostos para as pesquisas apresentadas.



3 METODOLOGIA DO ESTUDO

3.1 ESPECIFICAÇÃO DO PROBLEMA

Com base na fundamentação bibliográfica apresentada e com os objetivos de 

identificar as políticas ambientais das empresas moveleiras, caracterizar as suas 

inovações tecnológicas e avaliar as relações entre essas inovações e as suas políticas, 

este estudo foi orientado pelas seguintes perguntas de pesquisa:

- Como se caracteriza a política ambiental das empresas moveleiras no 
período de 1998 a 2001?

- Como se caracterizam as inovações tecnológicas implementadas nas 
empresas moveleiras no período de 1998 a 2001?

- Até que ponto a política ambiental tem influenciado as inovações 
tecnológicas nas empresas moveleiras no período de 1998 a 2001?

Uma vez formuladas as perguntas que direcionarão a pesquisa, propõem-se os

seguintes critérios para a prática científica:

3.1.1 Apresentação das variáveis:

De acordo com RICHARDSON (1999), as variáveis podem ser classificadas 

de acordo com a relação temporal que existem entre elas. Assim, distinguem-se em: 

variáveis independentes, variáveis dependentes.
Variável Independente Variável Dependente

3.1.2 Definição Constitutiva (DC) e Operacional (DO) das Categorias Analíticas

Esse tópico aborda as definições científicas da pesquisa que funcionaram 

como balisamento da investigação que foi realizada a partir dos termos conceituados 

na pesquisa. Para tanto, apresentou-se como foram entendidos os conceitos de políticas 

ambientais, diretrizes ambientais da empresa, estrutura de gestão ambiental, inovação 

tecnológica, inovação tecnológica no processo, inovação tecnológica no produto, 

tecnologias apropriadas, tecnologias de controle e tecnologias limpas.
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POLÍTICA AMBIENTAL

Definição Constitutiva (DC): a política ambiental dá o sentido geral da direção 

e comprometimento da organização com relação ao meio ambiente e fornece um 

contexto de trabalho para a fixação de metas e objetivos (TDBOR e FELDMAN, 1996).

DIRETRIZES AMBIENTAIS DA EMPRESA

Definição constitutiva (DC): são determinações gerais que orientam as 

decisões da empresa em relação à questão ambiental.

Definição operacional (DO): Utilizou-se de entrevistas semi-estruturada e 

pesquisa documental, procurando-se obter informações sobre exigências legais, 

licenciamento para exercer as atividades e cumprimento da legislação ambiental. Os 

dados foram levantados por meio de questões abertas cujos respondentes foram os 

proprietários e/ou dirigentes da área ambiental. As análises foram realizadas por meio 

da técnica de análise de conteúdo.

ESTRUTURA DE GESTÃO AMBIENTAL

Definição constitutiva (DC): “parte do sistema de gestão global que inclui 

estrutura organizacional, planejamento de atividades, responsabilidade, práticas, 

procedimentos, processos e recursos para o desenvolvimento, implementação, 

realização, revisão e gerenciamento da política ambiental” (NBR ISO 14001).

Definição operacional (DO): utilizou-se de entrevista semi-estruturada, 

questionário (em escala de cinco pontos do tipo Likert) e pesquisa documental em que 

se procurou identificar as configurações estruturais das atividades relacionadas às 

funções de gestão ambiental. As informações foram levantadas por meio de questões 

abertas e fechadas aplicadas aos proprietários e/ou dirigentes responsáveis pela área 

ambiental. A técnica de análise de conteúdo foi utilizada para analisar os dados 

coletados. Foram verificados os itens de relatórios periódicos, cumprimento de 

legislações ambientais, tratamento de resíduos, envolvimento com áreas de produção e 

manufatura, programas para prevenção de riscos ambientais, exigências ambientais aos 

fornecedores, participação na adoção de inovações tecnológicas, orçamento para 

política ambiental, avaliação dos possíveis impactos ambientais ocasionados à 

comunidade local, especialistas ambientais, divulgação do desempenho para outras
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áreas, programas de educação ambiental, influência na formulação de estratégias, 

envolvimento da alta gerência, autoridade formal dos especialistas, divulgação das 

práticas ambientais à comunidade e outros.

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Definição constitutiva (DC): “É um processo que se busca na utilização de 

uma gama de conhecimentos científicos, técnicos e procedimentos, com o intuito de 

obter, comercializar ou utilizar novos produtos e/ou processos de produção” 

(TEDCEIRA, 1983, p.1692).

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NO PROCESSO

Definição constitutiva (DC): Segundo BARBIERI (1997), as inovações 

tecnológicas de processo ocorrem como novo processo produtivo ou alteração no 

processo existente, isto é, alterações em máquinas, equipamentos, instalações, métodos 

de trabalho.

Definição operacional (DO): as informações foram obtidas por meio de 

entrevista semi-estruturada, observação não participativa e questionário totalmente 

estruturado (em escala de cinco pontos do tipo Likert). As respostas foram obtidas por 

meio de questões abertas e fechadas, aplicadas aos gerentes e/ ou dirigentes 

responsáveis pelas áreas de produção, design e ambiental. A análise de conteúdo foi a 

técnica utilizada para análise. Como base na fundamentação bibliográfica foram 

verificados os itens de fontes de inovações tecnológicas, materiais recuperados durante 

o tratamento de resíduos, visitas às feiras para adquirir novos conhecimentos no que 

tange á tecnologia, matéria-prima e design, economia de energia e reaproveitamento 

da água como práticas sistemáticas.

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NO PRODUTO

Definição constitutiva (DC): são apresentadas por meio de modificações no 

produto existente ou a substituição de um modelo por outro, a introdução de novos 

produtos integrados verticalmente com os existentes, ou seja, fabricados a partir de um 

processo produtivo comum ou afim; introdução de novos produtos que exigem novas 

tecnologias para a empresa (BARBIERI, 1997).
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Definição operacional (DO): utilizou-se as técnicas de entrevista semi- 

estruturada, questionário totalmente estruturado (em escala de cinco pontos do tipo 

Likert) e observação não participativa para o levantamento das informações. As 

entrevistas seguiram um roteiro formado por questões abertas e um questionário 

composto de questões fechadas, aplicadas aos gerentes da área de produção e design. 

Para a análise utilizou-se da técnica de análise de conteúdo. Com base na 

fundamentação bibliográfica foram verificados os itens de percentual de produtos que 

utilizam tecnologias desenvolvidas internamente, investimento em embalagens, 

exigências dos clientes para modificações de produtos, durabilidade dos produtos, 

alterações/modificações nas matérias-primas utilizadas nos produtos, objetivando não 

agredir o meio ambiente.

TECNOLOGIAS APROPRIADAS

Definição constitutiva (DC): Também denominada de tecnologia alternativa, 

intermediária e não agressiva, a tecnologia apropriada deve ser economicamente 

eficiente; capaz de satisfazer necessidades, desejos e objetivos, cuja intensidade é 

medida pela disposição dos indivíduos em pagar certo preço para ter determinado 

produto; permitir a um maior número de pessoas tirar sua subsistência de seu trabalho; 

e contribuir para o enriquecimento espiritual dos indivíduos, para a redução da 

monotonia, do desinteresse e da alienação no trabalho (CASTOR, 1983).

Definição operacional (DO): as informações foram obtidas por meio de 

entrevista semi-estruturada, observação não participativa e questionário totalmente 

estruturado (em escala de cinco pontos do tipo Likert). As respostas foram obtidas por 

meio de questões abertas e fechadas, aplicadas aos gerentes e/ou dirigentes 

responsáveis pela área de produção e ambiental. A análise foi realizada por meio da 

técnica de análise de conteúdo. Procurou-se avaliar a priorização das condições de 

saúde e segurança do trabalhador, a utilização do trabalho humano nas inovações 

tecnológicas, a predominância na utilização de recursos renováveis e análise do 

contexto ecológico para adaptações das tecnologias.
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TECNOLOGIAS DE CONTROLE

Definição constitutiva (DC): Segundo NEDER (1992) as tecnologias de 

controle visam concentrar ações corretivas. Enfatizam suas atividades na realização de 

projetos, programas e obras relacionadas com estações de tratamentos de efluentes, 

mudanças de filtros e sistemas de coletas e procedimentos que visam à segregação e à 

reciclagem de resíduos, conforme as regulamentações governamentais.

Definição operacional (DO): as informações foram levantadas por meio de 

entrevista semi-estruturada, observação não participativa e questionário totalmente 

estruturado (em escala de cinco pontos do tipo Likert). As respostas foram obtidas por 

meio de questões abertas e fechadas, cujos respondentes foram os gerentes e/ou 

dirigentes responsáveis pelas áreas de produção e ambiental. A análise foi realizada 

por meio da técnica de análise de conteúdo, com o objetivo de identificar as 

tecnologias de controle, tais como tecnologias de controle e redução dos níveis de 

poluição, práticas de controle ambiental em decorrência de mudanças técnicas de 

projeto e processo ou sistema produtivo e tratamento de resíduos como forma de 

controle.

TECNOLOGIAS LIMPAS

Definição constitutiva (DC): Segundo VALLE (1995), tecnologias limpas 

visam prevenir a geração de resíduos e minimizar o uso de matérias-primas e energia.

Definição operacional (DO): as informações foram obtidas por meio de 

entrevista semi-estruturada, observação não participativa e questionário totalmente 

estruturado, (em escala de cinco pontos do tipo Likert). As respostas foram obtidas por 

meio de questões abertas e fechadas, cujos respondentes foram os gerentes e/ou 

dirigentes responsáveis pelas áreas de produção e ambiental. A análise foi realizada 

por meio da técnica de análise de conteúdo. Verificou-se a substituição de energias 

alternativas, operações de pintura, modificações de equipamentos, visando à 

recuperação e/ou reciclagem dos produtos, entre outros.
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Definição constitutiva de outros termos relevantes

Gestão ambiental

Definição constitutiva (DC): “um conjunto de políticas e práticas 

administrativas que levam em conta a saúde e a segurança das pessoas, a proteção do 

meio ambiente através da eliminação ou minimização de impactos e danos ambientais 

decorrentes do planejamento, implantação, operação, ampliação, re-locação ou 

desativação de empréstimos ou atividades, incluindo-se todas as fases do ciclo de vida 

do produto” (JUCHEM, 1995, p.35).

Gestão ambiental orientada para o controle

Definição Constitutiva (DC): envolve a adaptação à regulamentação ou 

exigência do mercado, geralmente restringindo-se ao controle de saídas (resíduos e 

efluentes) (DONAIRE, 1999; MAIMON, 1994).

Gestão ambiental orientada para a prevenção

Definição constitutiva (DC): ocorre nas funções de produção que modificam 

os processos e produtos, com base no princípio de prevenir a ocorrência de impactos 

ambientais, apesar da gestão ambiental ainda não constituir item prioritário (HUNT e 

AUSTER, 1990; DONAIRE, 1999; MAIMON, 1994).

Gestão ambiental orientada para a pró-atividade

Definição constitutiva (DC): a gestão ambiental é uma prioridade para as 

organizações e existe um grupo específico para o tratamento dessas questões. Há uma 

forte ligação entre a gestão ambiental e a estratégia da organização (HUNT e 

AUSTER, 1990).

Impacto ambiental

Definição constitutiva (DC): qualquer mudança no ambiente, seja adversa ou 

benéfica, resultante total ou parcialmente das atividades, produtos e/ou serviços de 

uma organização (NBR ISO 14000).

Intensidade da Inovação Tecnológica
Definição constitutiva (DC): “... consiste na percepção da alta administração, 

do valor do aprimoramento tecnológico com alternativas mais eficazes para o aumento 

da competitividade da empresa” (CUNHA, 1999).
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3.2 DELIMITAÇÃO E DESIGN DA PESQUISA

3.2.1 Delineamento de pesquisa

Para estudar o problema apresentado, foi utilizada a metodologia Estudo de 

Casos, por permitir análise ampla da situação e a compreensão de diversos aspectos 

relacionados entre si.

YIN (1989, p.23) afirma que “o estudo de caso é uma inquirição empírica que 

investiga um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto de vida real, quando a 

fronteira entre o fenômeno e o contexto não é claramente evidente e onde múltiplas 

fontes de evidências são utilizadas”. Na pesquisa acadêmica o emprego desse método 

de estudo se justifica por três razões metodológicas:

a) os estudos de caso permitem ilustrar generalizações estabelecidas e aceitas pela literatura em 
outras realidades, ganhando assim novos significados; b) os estudos de casos podem se constituir 
em elementos de teste para teorias que, mesmo aceitas como ‘verdade universal’ precisam ser 
comprovadas em outras instancias ou realidades; c) as relações observadas em determinados 
estudos de casos, podem sugerir ligações que necessitem serem estudadas em outros momentos 
(ALENCAR1, Apud: BRITO e CARINE, 1996).

Para GODOY (1995, p. 25), o estudo de casos “tem-se tomado a estratégia 

preferida quando os pesquisadores procuram responder ‘como’ e ‘por que’ certos 

fenômenos ocorrem, quando há pouca possibilidade de controle sobre os eventos 

estudados e quando o foco de interesse é sobre fenômenos atuais, que só poderão ser 

analisados dentro de um contexto de vida real”.

De acordo com YIN (1989, p. 19), a preferência pelo Estudo de Caso deve ser 

dada quando do estudo de eventos contemporâneos, em situações em que os 

comportamentos relevantes não podem ser manipulados, mas onde é possível se fazer 

observações diretas, entrevistas sistemáticas. O Estudo de Caso caracteriza-se pela “... 

capacidade de lidar com uma completa variedade de evidências - documentos, 

artefatos, entrevistas e observações”.

1 ALENCAR, E. O estudo de caso é uma categoria de pesquisa validada na ciência social? Lavras: ESAL, 
1990.
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0  autor apresenta quatro aplicações para o Método do Estudo de caso: explicar 

ligações causais nas intervenções na vida real que são muito complexas para serem 

abordadas pelos ‘surveys’ ou pelas estratégias experimentais; descrever o contexto da 

vida real no qual a intervenção ocorreu; fazer uma avaliação, da intervenção realizada; 

e explorar aquelas situações onde as intervenções avaliadas possuam resultados claros 

e específicos. GOODE e HATT (1967, p.426) abordam o aspecto de que o perigo 

básico do seu uso é a resposta do pesquisador (...) que chega a ter a sensação de 

certeza sobre suas próprias conclusões”. E a ocorrência desse sentimento de certeza 

pode resultar no perigo de negligenciar-se ou deixar de verificar a fidedignidade dos 

dados registrados, da classificação usada ou da análise dos dados.

Outras preocupações em relação a esse método (YIN, 1989, p.21) são o fato 

dele fornecer pequena base para generalizações científicas uma vez que por estudar um 

ou alguns casos não se constituiu em amostra da população e, por isto, toma-se sem 

significado qualquer tentativa de generalização para populações; também 

freqüentemente é queixa de que “(...) eles tomam muito tempo e resultam em um 

documento muito volumoso e de difícil leitura, o que nos parece dificultar o 

entendimento e a compreensão”. Mas esses problemas podem ser contornados com o 

desenvolvimento de um plano de pesquisa que considere essas críticas ou perigos 

(YIN, 1989; GOODE e HATT, 1967).

Dessa forma, foi utilizado um delineamento de pesquisa do tipo exploratória 

descritivo-qualitativa com perspectiva de caráter longitudinal, pois refere se a um dado 

momento no tempo, considerando como período de estudo o ano de 1998 a 2001. O 

nível de análise do estudo é organizacional e a unidade de análise é constituída pelos 

dirigentes das empresas nos níveis estratégicos.

3.2.2 Elaboração da entrevista e questionário

A entrevista semi-estruturada apresentada no ANEXO H e questionário 
totalmente estruturado ANEXO III foram confeccionados a partir de questões 

levantadas no capítulo dois e adaptados para os assuntos relacionados às políticas 

ambientais e inovações tecnológicas. Esses instrumentos passaram por teste prévio 

aplicado em duas empresas do mesmo segmento.
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O questionário, formulado com diferentes dimensões das variáveis políticas 

ambientais e inovações tecnológicas foi adaptado conforme questionário apresentado 

na Dissertação da autora SIMM (2001).

A entrevista semi-estruturada encontra-se no ANEXO II e foi construída da 

seguinte forma:

- dados de caracterização da empresa: nome da empresa, cidade, número de 
funcionários, número de funcionários na área de gestão ambiental.

- dados de caracterização do respondente: cargo, função desempenhada e 
formação acadêmica.

- questões relativas à variável política ambiental (variável independente), e
- questões relativas à variável inovação tecnológica (variável dependente).
O questionário encontra-se no ANEXO III e também foi construído com:

- Questões relativas à variável política ambiental (variável independente), e
- Questões relativas à variável inovação tecnológica (variável dependente).
Variável Independente

A variável independente POLÍTICA AMBIENTAL foi definida por meio de 

indicadores, elaborados com base na fundamentação bibliográfica e englobam 

diretrizes ambientais, estrutura de gestão ambiental.

Conforme HUNT e AUSTER (1990)1, citados por BRITO e CARINI (1996), 

o desenvolvimento de programas de gerenciamento ambiental, consiste em cinco 

estágios que vão desde o iniciante, sem nenhuma preocupação ambiental até a pró- 

atividade para empresas altamente comprometidas com essa questão.

Nessa perspectiva, tomou-se necessário classificar os estágios dos programas 

de gerenciamento ambiental desenvolvidos pelas empresas estudadas, porém, de forma 

mais sucinta. Assim, para classificar as empresas estudadas, quanto aos programas de 

desenvolvimento de gerenciamento ambiental, serão considerados os três grupos 

descritos por DONAIRE (1999) MAIMON (1994) e SIMM (2001) que compreendem: 

o controle, a prevenção e a pró-atividade, como se apresenta em seguida:
a) Política ambiental orientada para o controle: visa verificar a ênfase das 

empresas em relação à monitoração dos níveis de poluição, formulação de 
relatórios, cumprimento da legislação e o tratamento de resíduos;

1 HUNT, Chrstioher B. e AUSTER, Ellen R.. Proactive Environmental Management: Avoiding the Toxic 
Trap. Sloan Management Review, EUA: Putnam, Hayes e Batlett, Winter 1990.
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b) Política ambiental orientada para a prevenção: objetiva verificar a ênfase 
das empresas em relação ao envolvimento da gestão ambiental com outras 
áreas; programas de prevenção de acidentes e impactos ambientais, 
exigências ambientais aos fornecedores, orçamento ambiental, pesquisa de 
opinião junto à comunidade, participação na adoção de inovações 
tecnológicas e área de gestão ambiental formada por grupos de 
especialistas;

c) Política ambiental orientada para a pró-atividade: divulgação do 
desempenho ambiental para as demais áreas, programas de educação 
ambiental, influência na formulação de estratégias, participação e 
envolvimento da gerência nas questões ambientais, autoridade formal 
atribuída à área de gestão ambiental, influência no processo de decisão de 
compra dos consumidores e divulgação de práticas ambientais à 
comunidade.

Variável dependente

Com base nas considerações apresentadas na fundamentação bibliográfica, no 

que se refere à variável dependente INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, adotou-se o 

modelo conceituai proposto por SIMM (2001) em que se procurou caracterizar quais 

as inovações tecnológicas voltadas para o meio ambiente têm sido implementadas 

pelas empresas (processo, produto, apropriadas, controle, e limpas). Desse modo, o 

modelo proposto compreende:

a) tecnologias consideradas apropriadas: procurou-se avaliar quanto as 
empresas utilizam o trabalho humano nas inovações tecnológicas, a 
predominância na utilização de recursos renováveis, a adaptação das 
tecnologias por meio da análise do contexto ecológico, priorização das 
condições de saúde e segurança dos trabalhadores.

b) tecnologias de controle: se as tecnologias de controle reduzem os níveis de 
poluição, passam por mudanças técnicas de projeto, processo ou sistema 
produtivo e se o tratamento dos resíduos é uma técnica como forma de 
controle.

c) tecnologias de processo: as tecnologias promovem a recuperação de 
materiais durante o tratamento de resíduos, visitas às feiras e exposições, o 
reaproveitamento da água, e a economia de energia como práticas 
adotadas.

d) tecnologias de produto: embalagens de baixo impacto ambiental, 
modificações nas matérias-primas utilizadas, durabilidade dos produtos, 
exigências dos clientes contribuem para modificações nos produtos, a 
responsabilidade ambiental como fabricante dos produtos após a venda e 
consumo.
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e) tecnologias limpas: utilização de energias alternativas, modificações de 
equipamentos, objetivando a recuperação e/ou a reciclagem dos produtos, 
tecnologias de caráter preventivo no que se refere à poluição, geração de 
resíduos e operações de pintura.

3.2.3 Empresas Estudadas

O presente estudo envolveu empresas moveleiras localizadas no Paraná, cujos 

dados foram fornecidos pela AB IMÓVEL e Federação das Indústrias do Estado do 

Paraná (FEEP).

A escolha desse setor se deu em função do elevado número de empresas na 

região Norte e Noroeste do Estado. Considerou-se também a característica heterogênea 

do setor que apresenta empresas das mais variadas configurações estruturais, idade e 

tamanho.

Para se compreender a dinâmica das empresas moveleiras, buscaram-se 

estatísticas oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), da 

Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP) e das Prefeituras Municipais.

De acordo com a classificação do IBGE, a indústria madeireira enquadra-se 

em dois gêneros distintos o da Madeira e o Mobiliário. Todos os grandes grupos e 

subgrupos do gênero madeira incluem-se neste setor de atividades. Entretanto, no 

gênero Mobiliário, enquadra-se apenas o grande grupo fabricação de móveis de 

madeira, vime e junco.

Segundo informações da AB IMÓVEL (2000) o pólo de Arapongas, localizado 

no Norte do Estado, conta com cerca de 145 empresas, gera cerca de 5,8 empregos 

diretos e 10 mil empregos indiretos, além de gerar 60% das receitas do município. A 

cidade de Araruna, também localizada no Norte do Estado, com 20 empresas 

cadastradas no setor.
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As empresas selecionadas pertencem ao setor moveleiro e estão localizadas: 

uma em Arapongas e duas em Araruna, no Estado do Paraná. As empresas moveleiras 

selecionadas foram as seguintes:

QUADRO 9 - EMPRESAS MOVELEIRAS ESTUDADAS.
EMPRESAS

MOVELEIRAS
NUMERO DE 

FUNCIONÁRIOS
PRODUÇÃO MERCADO DE 

ATUAÇÃO
EXPORTAÇAO

“A” 228
ESTOFADOS e 
COLCHÕES

PR, SC, RS, MG, 
RJ, PE, ES, BA, 
RO, SP, MGS.

ARGENTINA
URUGUAI

“B” 600
ARMARIOS PARA 
PIAS, COZINHAS 
E BANHEIROS.

PR, GO, SP, RJ, 
ES, MG, SC, RS, 
RO, MGS.

CHILE, URUGUAI 
ARGENTINA

“C” 175
MOVEIS PARA 
QUARTOS, KITS, 
E COZINHAS 
MODULADAS.

TODO O
TERRITÓRIO
NACIONAL.

MERCOSUL, EUA 
E MÉXICO

FIGURA 6 - ESPECIFICAÇÃO DO PORTE DAS EMPRESAS EM FUNÇAO DO 
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS
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A empresa “A” demonstrou interesse na pesquisa e abriu espaço para 

realização da mesma. É um a empresa que se destaca no cenário das empresas 

moveleiras e apresenta uma administração equilibrada. Apesar das crises e constantes 
m udanças na conjuntura econômica do Pais, está dando passos largos rumo ao 

desenvolvimento, investindo na produção e em recursos humanos. Apresenta uma
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visão empreendedora, atualizada em termos tecnológicos, dinâmica e conhecedora de 
seu negócio.

A escolha da empresa “B” deve-se a vários motivos, entre eles, aponta-se 

localização próxima a Campo Mourão, a participação anual em feiras nacionais e 

internacionais, tecnologia importada, receptividade e interesse na pesquisa. Outras 

razões podem ser acrescentadas para justificar a escolha, como a premiação alcançada 

pela empresa, PPRA -  Prêmio Paraná Ambiental, com “Tecnologia de Reciclagem” 

conforme (Revista Paraná Ambiental, p. 18-19) e o reflorestamento próprio. Com esses 

aspectos a empresa apresenta um espaço maior para investigação.

Em relação à empresa “C” considerou-se como critérios de escolha o fato de 

localizar-se no maior Pólo Moveleiro do Estado - Arapongas, classificar-se entre as 

dez maiores empresas do mesmo pólo, possuir uma visão empreendedora e 

associativista. Além disso, busca parcerias com outras empresas da região para 

solucionar problemas, obteve a certificação de seus processos mediante os requisitos 

da Norma ISO 9002:1994, tomando-se a primeira do Paraná e a terceira empresa 

moveleira do Brasil.

E uma empresa de grande destaque no mercado moveleiro, eficaz, que investe 

na melhoria de seus processos, buscando novas tecnologias com o objetivo de 

desenvolver produtos, visando à satisfação de seus colaboradores e clientes.

3.3 DADOS: FONTES, COLETA E TRATAMENTO

A coleta de dados no Estudo de Casos foi feita mediante a aplicação dos mais 

diversos procedimentos.

A pesquisa foi iniciada pela observação não participante e análise de fontes 

documentais; num segundo momento foram realizadas entrevistas semi-estruturadas e 

também aplicado um questionário totalmente estruturado.
A coleta de dados foi realizada por meio de fontes primárias e secundárias.

Dados secundários: foram obtidos por meio da manipulação de documentos 

formais, tais como documentos da empresa, relatórios ambientais, documentos 

específicos para a política ambiental, planos, projetos técnicos e documentos de 

divulgação externa da empresa.
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Dados primários: para a coleta foram utilizadas técnicas de entrevistas semi- 

estruturadas, questionário totalmente estruturado e observação não participante. O 

questionário estruturado foi composto por questões fechadas (utilizou-se escala de 

cinco pontos do tipo Likert). Assim, na fase inicial da pesquisa foram realizadas 

entrevistas semi-estruturadas com três e/ou quatro dirigentes e/ou gerentes em cada 

empresa, nas áreas de produção, design e ambiental.

A escolha de um roteiro de entrevista como instrumento de pesquisa 

possibilita enriquecer a compreensão dos fatos estudados, pois conforme TRIVINOS 

(1987, p. 146), a entrevista semi-estruturada “é aquela que parte de certos 

questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que interessam à pesquisa, e 

que, em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses 

que vão surgindo à medida que se recebem as respostas do informante”.

Outra fonte de evidência de dados primários a ser utilizada nessa pesquisa será 

a técnica da observação não participante. Para RICHARDSON (1999, p.260) “nesse 

tipo de observação o pesquisador, baseado nos objetivos da pesquisa, e por meio de 

seu roteiro de observação, procura ver e registrar o máximo de ocorrências que 

interessa ao seu trabalho”.

A observação não participativa foi conduzida no processo fabril e nos demais 

processos que compõem o sistema de controle ambiental da empresa.

Por se tratar de pesquisa qualitativa, a análise dos dados foi 

predominantemente descritivo-qualitativa. Além disso, foi utilizada uma abordagem 

quantitativa para analisar a intensidade da inovação tecnológica tais como 

investimento em P&D, percentual em faturamento e área de P&D baseados nas 

respostas dos entrevistados.

Em uma segunda fase, abordagem quantitativa, foram aplicados 

questionários estruturados, utilizando-se de Média Simples e Ponderada para a análise.

A análise dos dados primários foi realizada por meio da técnica de análise de 

conteúdo que, de acordo com RICHARDSON (1999), é um instrumento de técnicas 

das comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de
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descrição do conteúdo das mensagens, indicadores que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção, recepção dessas variáveis.

Já os dados secundários foram explorados por meio de análise documental. 

Esta pode ser compreendida como “uma operação ou conjunto de operações visando 

representar o conteúdo de um documento sob forma diferente da original, a fim de 

facilitar, num momento posterior, a sua consulta e referenciação” (BARDINI, 1979, 

p.43).

Uma pesquisa é válida quando suas conclusões são corretas. É fidedigna 

quando seus resultados são replicáveis (SELLITZ; WRIGHSMAN e COOK, 1987).

3.4 LIMITAÇÕES DO ESTUDO.

A presente pesquisa consiste num Estudo de Casos específico, em que o 

corpus selecionado se restringe apenas a três empresas. As empresas selecionadas 

pertencem ao setor moveleiro e estão localizadas em Arapongas (uma) Araruna (duas), 

no Estado do Paraná.

A escolha desse setor deu-se em função do elevado número de empresas desse 

segmento na região Norte e Noroeste do Estado. Considerou-se também a 

característica heterogênea do setor, que apresenta empresas das mais variadas 

configurações estruturais, idade e tamanho.

As limitações metodológicas apontadas nesse estudo dizem respeito aos 

documentos internos das empresas e à fidedignidade nas respostas obtidas com as 

entrevistas, na medida que os entrevistados, na maioria das vezes, desconhecem as 

contribuições que um estudo dessa natureza pode proporcionar à empresa, por isso 

limitam as informações.

A limitação inerente ao delineamento da pesquisa, ou seja, o Estudo de Casos, 

é outro fator a considerar. Embora esse delineamento seja indicado para essa pesquisa 
e a busca de seus objetivos, ele não permite generalização dos resultados para além 

dos casos estudados. Nesse sentido, os resultados obtidos com a análise não têm como 

intenção generalizar ou considerar que as relações existentes entre as políticas 

ambientais e as inovações tecnológicas, nas empresas selecionadas para esse estudo, se 

apliquem a todas as empresas moveleiras do Paraná.
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O levantamento feito por meio de entrevistas representa outra limitação, pois 

sujeita-se a questões internas, muitas vezes de caráter ideológico. Assim, os 

entrevistados omitem ou emitem informações conforme interesses próprios ou da 

empresa.

Para suprir as incompletudes das entrevistas foi preciso complementar as 

respostas incluindo outras perguntas, telefonemas posteriores, nem sempre oportunos, 

para obter mais dados, ainda que de forma isolada. Além disso, constantes 

deslocamentos também foram feitos para, oportunamente, colher mais informações.

Mesmo com essa complementação foi necessário aprofundar-se nas respostas 

inferindo e até mesmo deduzindo conclusões, tomando por base o contexto e 

impressões subjetivas, nem sempre aceitas nesse tipo de trabalho e pouco 

comprovadas pelo discurso.

Considera-se esse estudo relevante, portanto, poderá servir como parâmetro de 

análise interpretativa das empresas estudadas. Contudo, isso não significa limitar os 

resultados somente para essas empresas A, B e C, mas para outras do mesmo 

segmento.



4 DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Para alcançar o objetivo proposto, com base nos conceitos apresentados no 

capítulo dois, fundamentação bibliográfica, e de acordo com a metodologia 

especificada no capítulo três, avaliaram-se as relações existentes entre as Políticas 

Ambientais e as Inovações Tecnológicas nas empresas moveleiras.

O estudo das Políticas Ambientais e as Inovações Tecnológicas nas empresas 

moveleiras realizou-se por meio de Estudo de Casos. Assim, optou-se por analisar três 

empresas moveleiras selecionadas do Paraná.

4.1 DESCRIÇÃO GERAL DAS EMPRESAS

4.1.1 Empresa A e suas estratégias de negócios

A empresa A foi fundada em 1986. Constitui-se em uma sociedade mercantil, 

por quotas de responsabilidade limitada, composta por três sócios. Fundaram a 

empresa iniciando com o ramo de fabricação de móveis (residenciais e de escritório) 

para venda no atacado. A idéia surgiu com um dos sócios devido à vontade de ter seu 

próprio negócio, escolhendo esse ramo por ter alguma experiência anterior, o que viria 

a favorecer.

Em meados de 1989, ingressou, na sociedade, um terceiro sócio que acreditou 

no crescimento da empresa e fez uma injeção de capital possibilitando, com isso, a 

aquisição de outra empresa. Em decorrência dessa aquisição, o ramo de atividade 

passou a ser fabricação de móveis de madeira, de artefatos de colchoaria e de espuma.

Além da aquisição de outra empresa, foi também possível a aquisição de uma 

área de 20.000 m2. a qual conta hoje com uma área construída de 6.000 m2.

Em julho de 1997, dois dos sócios retiram-se da sociedade e cedem suas 

quotas para outra sócia, a qual ingressa na função de gerente da sociedade.

Apesar das crises e constantes mudanças na conjuntura econômica do país, a 

empresa está dando passos largos rumo ao desenvolvimento, investindo na produção 

de estofados e colchões.
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Sua maior área de atuação compreende os Estados de São Paulo e Rio Grande 

do Sul, e o Paraná, onde a empresa mantém uma clientela muito forte na 

comercialização de seus produtos.

A empresa adota sistemas de vendas por representações externas, contando, 

para isso, com 27 (vinte e sete) representantes comercias, os quais comercializam os 

produtos: colchões de espuma (de diversas espessuras, densidade e modelos), 

estofados de variados modelos e materiais, edredons, travesseiros e encostos diversos.

Conforme levantamento realizado dentro da empresa e dados fornecidos pelos 

representantes externos, a empresa conta com um número grande de clientes 

tradicionais tanto na região onde esta localizada, como em toda sua área de atuação em 

outros Estados e também no Mercosul.

4.1.2 Empresa B e suas estratégias de negócios

Em 1964, no município de Jaci, interior de São Paulo, nascia uma pequena 

fábrica de móveis, onde dois irmãos e cunhado formavam uma pequena sociedade. Em 

1969, mudaram-se para o interior do Estado do Paraná. O mercado oferecia espaço 

regional e a pequena fábrica já fazia móveis sob encomenda para toda a região, mas 

não tinha ainda uma linha definida de produtos, somente os detalhes do acabamento 

que se destacavam dos demais concorrentes.

A empresa B iniciou suas atividades em 1973 com a fabricação de pias e 

armários para cozinha, banheiro e tanques de mármore sintético, comercializados no 

Paraná e em vários outros Estados da Federação. Por acordo entre as partes, em 1984 

desfez-se a sociedade.

Hoje, sob a direção da própria família, a empresa B apresenta-se preocupada 

com a natureza. Para tanto, planta floresta para o seu consumo e recicla todo o resíduo 

gerado pela madeira.
Um fator importante para toda essa existência sempre foi o apoio e a confiança 

dos clientes e colaboradores. O resultado não poderia ser outro se não a transformação 

em uma empresa familiar, com apenas quatro integrantes, alcançando nos dias de hoje 

uma infra-estrutura de altíssima tecnologia, uma equipe de seiscentos colaboradores, 

além de uma frota própria de 70 caminhões e uma área coberta de 23.000m2.
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Para produzir em tomo de 50 mil peças mensais, a empresa consome em 

média 1000.000 m3 de madeira bruta/mês, originados de reflorestamento próprio em 

uma área de 600 ha de Pinos, e mais 600 ha a serem plantados, sempre preocupada em 

devolver à natureza aquilo que retira.

Mesmo gozando de progresso e boa tecnologia, em julho de 2001 fez parceria 

com outra indústria, com uma infra-estrutura de 4.000 m2 e uma equipe de 200 

colaboradores. Essa parceria permitiu o aprimoramento da sua tecnologia levando seus 

produtos a muitos lares brasileiros. A soma desse desempenho garantiu à empresa, em 

2001, a produção de um milhão de peças, resultado que celebra e divide com seus 

clientes e colaboradores.

4.1.3 Empresa C e suas estratégias de negócios

A empresa C, fundada em 1961, iniciou suas atividades com o ramo de 

artefatos de cimento, pias de granito, tanques para lavar roupas e muros pré- 

fabricados. A partir de 1982, o Diretor atual e seu cunhado, concluíram que seria 

possível o Planejamento e a Formação de uma indústria moveleira, em que começaram 

a fabricar gabinetes para pias.

Com o crescente sucesso de vendas no mercado, a empresa sentiu a 

necessidade de expandir suas instalações, para tanto foi adquirindo alguns lotes 

vizinhos. Nessa época surgiu uma grande oportunidade, pois a Prefeitura se 

prontificou a doar um terreno no parque industrial. O terreno foi aceito, e futuramente 

daria condições de crescimento seguro e organizado.

O ano de 1985 foi marcado por grandes mudanças, tanto no campo econômico 

como na própria estrutura da organização. Cresceu de tal forma que em um ano 

duplicou sua produção ganhando espaço e conquistando o mercado de outros estados. 

Com isso, então, excluiu de seu ramo de negócios a indústria de artefatos de madeira, 

passando sua atividade para indústria de móveis de madeira.
A empresa pôde expandir-se buscando a implantação de um sistema de 

Qualidade nas Normas da ISO 9000. Após um ano de trabalho contínuo, em maio de 

1998, a empresa obteve a Certificação de seus processos mediante aos requisitos da 

norma ISO 9002:1994. Em meados de 2001, após percorridos quase três anos de
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certificação pela Norma ISO 9002:1994, a empresa decidiu implementar a versão mais 

atualizada da série ISO 9000, a Norma ISO 9001:2000. Esta diferencia-se das 

anteriores por ter uma visão focada para a melhoria contínua de seus processos em 

busca da satisfação de seus clientes, auxiliando a empresa na sua contribuição com o 

desenvolvimento sócio-econômico de todo o conjunto de parceiros, incluindo 

funcionários, fornecedores, comunidade e clientes, atendendo as suas expectativas em 

tomo da modernidade e eficiência, criando um laço mútuo de harmonia e bem estar.

Atualmente, é uma empresa de grande destaque no mercado moveleiro, eficaz, 

onde os diretores procuram constantemente investir na melhoria de seus processos, 

buscando novas tecnologias com o objetivo primordial de desenvolver produtos, 

visando à satisfação de seus clientes.

4.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA

Apresentamos em seguida a análise das informações e dados obtidos que 

buscam a resposta das perguntas de pesquisa deste estudo.

4.2.1 Caracterização da política ambiental das empresas

Conforme HUNT e AUSTER (1990)1, citados por BRITO e CARINI (1996), 

o desenvolvimento de programas de gerenciamento ambiental consiste em cinco 

estágios que vão desde o iniciante, sem nenhuma preocupação ambiental, até a pró- 

atividade para empresas altamente comprometidas com essa questão.

Nessa perspectiva, tomou-se necessário classificar os estágios dos programas 

de gerenciamento ambiental desenvolvidos pelas empresas estudadas, porém, de forma 

mais sucinta. Assim, para classificá-las quanto aos programas de desenvolvimento de 

gerenciamento ambiental, serão considerados os três grupos descritos por DONAIRE 

(1999), MAIMON (1994) e SIMM (2001) que compreendem o controle, a prevenção e 

a pró-atividade.

1 HUNT, Chrstioher B. e AUSTER, Ellen R.. Proactive Environmental Management: Avoiding the Toxic 
Trap. Sloan Management Review, EUA: Putnam, Hayes e Batlett, Winter 1990.
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4.2.1.1 Descrição das informações levantadas - Empresa A

Em relação às diretrizes ambientais da empresa que orientam as decisões e 

os meios previstos para reduzir os impactos ambientais, a empresa procura atender as 

exigências legais definidas pelos órgãos responsáveis. Está em busca do licenciamento 

legal exigido pelos órgãos competentes. Encontra-se em processo de implantação da 

licença prévia com prazos definidos para o licenciamento junto ao IAP -  Instituto 

Ambiental do Paraná.

A empresa desenvolve uma estrutura de gestão ambiental, mas sua política 

ambiental não é definida formalmente. Segundo confirmação do entrevistado:

“...a empresa não tem nada no papel. Ela trabalha em cima de uma necessidade, a partir do 
momento que detecta um problema aqui, o que vamos fazer para resolver? Prever seria um 
planejamento futuro porque no momento da necessidade, não dá para adquirir, e, também os 
problemas do dia a dia que você tem que avaliar, até mesmo porque é aquele detalhe é uma 
empresa de regime familiar”.

Em relação à política ambiental há algumas normas que a empresa exige. Cada 

setor se encarrega de repassar aos funcionários as exigências e normas da empresa, que 

determinam o que deve e o que não ser feito. Conforme o entrevistado:

“...temos o cumprimento de normas em relação ao ambiente da empresa. Assim que o 
funcionário chega é treinado sobre a necessidade do uso do EPI (equipamento de proteção 
individual), sobre a utilização das máquinas que vai operar, como agir para evitar riscos 
operacionais, sobre o uso de uniformes, calçados, equipamentos de proteção, palestras sobre a 
higiene pessoal e quando da operação de máquinas/equipamentos novos é treinado, temos o 
PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) que é obrigatório por lei”.

Por exigência da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), os 

funcionários, por medidas de segurança, são obrigados a usar equipamentos de 

proteção, de acordo com o trabalho a ser realizado e a usar calçados fechados, camisas 

e/ou camisetas com mangas, enquanto permanecerem nas dependências da empresa.

O quadro de funcionários que responde pelas questões ambientais é formado 

por cinco pessoas. Os programas de educação ambiental são realizados por meio de 

reuniões setoriais e palestras. A empresa possui a SIPATI (Semana Interna de 

Palestras) em que se incluem temas relacionados à política ambiental (Ex. 

Reaproveitamento do lixo) e, bimestralmente circula, na empresa, um jomal 

informativo contendo orientações e informações necessárias ao funcionamento das 

tarefas. Além disso, possui uma associação com áreas de lazer e local para realização
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de eventos e confraternizações. Quando há necessidade é possível orçar um valor para 

a política ambiental.

Aos funcionários, dispensa uma atenção especial, ajudando e orientando 

aqueles que se encontram em dificuldades. Também se envolve com a comunidade 

fazendo doações das sobras de tecidos, espumas, retalhos para confecção de tapetes, 

colchas, etc.

Com referência às práticas de controle ambiental, no tocante à poluição 

sonora, a empresa prioriza a melhoria das condições de saúde e segurança dos 

funcionários, orientado-os para usarem protetores, pois tem consciência de que está 

acima dos números recomendados pela resolução n° 001/90 NBR-10.152 -  ABNT 

(Associação Brasileira de Normas técnicas). Por esse motivo, todos os funcionários 

são orientados para usarem os equipamentos de proteção individual. O depoimento do 

entrevistado revelou que:

“Com referência às normas da ABNT, de uma forma geral, estamos caminhando para atender a 
todas as recomendações, às vezes o pessoal da inspeção exige, você paga pela certificação, e o 
pessoal volta daqui um ano. E nesse período você faz o que quer? O importante é que você tenha 
isso dentro da empresa, na cabeça dos funcionários, e que eles façam isso sem exigências”.

Em relação à poluição atmosférica, a empresa, durante algum tempo, utilizou 

no processo de fabricação de espuma, o Freon (gás que agride a camada de ozônio). 

Conforme o entrevistado:

“...esse produto foi substituído por Cloreto de Mileno - gás 141 D, que é menos agressivo à 
camada de ozônio e que está sendo usado por outros fabricantes de espuma no Brasil. Por ser um 
produto químico, para manuseá-lo com mais segurança, os funcionários usam aventais, botas, 
máscaras e luvas”.

A empresa, por um período de tempo, utilizou no processo de fabricação de 

estofados, uma marca de cola que o cheiro proporcionava dor de cabeça aos 

funcionários. Atualmente, esse produto foi substituído por outra marca. Outra prática 

de controle refere-se à sucção do pó gerado na marcenaria. A empresa possui um 

sistema de exaustão, o qual suga todo o pó produzido no setor, além de facilitar a 

limpeza e o problema de respiração. Esse é levado para o exterior da empresa, 

armazenado e doado.

Aplique é o nome dado ao processo de pintura da madeira. Para absorver o 
cheiro da tinta há dois exaustores denominados coifa (um exaustor está instalado no
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teto para aspirar o cheiro e o outro está instalado dentro da cabine onde é colocada a 

peça, para aspirar o pó de tinta).

A empresa fez alterações no seu Layout construindo kits de contenção nas 

salas onde são armazenados os produtos químicos para a fabricação da espuma. Caso 

haja algum vazamento, os produtos não se espalham pelo ambiente, ficam retidos. 

Também implementou chuveiro de emergência, com lava olhos, no caso de acidentes.

Quanto aos estágios de desenvolvimento de gerenciamento ambiental, a 

empresa, por não possuir um departamento formado por especialista na área de gestão 

e, mesmo por serem seus funcionários tecnicamente eficientes, não possuem 

influência, nem autoridade para fazer mudanças efetivas.

Por esse e outros motivos acredita-se que a empresa encontra-se no estágio 

orientado para a prevenção. As empresas que se encontram nesse estágio consideram 

que o máximo a ser feito pelo ambiente é a prevenção de acidentes, mas não possuem 

programas de gestão ambiental, e seus departamentos são estruturados por 

especialistas como químicos e biólogos, que nem sempre possuem influência e 

autoridade para realizar mudanças efetivas.

Assim, apesar de a empresa possuir um programa de gestão ambiental, não é 

possível classificá-la num estágio mais avançado, pois seus procedimentos em relação 

às políticas ambientais, não atendem aos demais requisitos que envolvem os outros 

estágios.

Em relação ao indicador resíduos, a empresa possui resíduos de madeira, de 

tecido, de espuma, de ferragens, papelão e plástico. O destino final dos resíduos é feito 

de diversas formas: a madeira é utilizada nas caldeiras e as sobras são fornecidas para 

outras fábricas; as embalagens de papelão e plástico são vendidas e recicladas também 

para outra empresa; a espuma e as sobras de tecidos são doadas para instituições que 

fazem a confecção de tapetes e colchas; as ferragens também são classificadas e 

vendidas. No tocante aos resíduos de espuma e plástico que não podem ser 
reaproveitados, são incinerados. Essa prática foi interrompida devido à liberação de 

gazes no ambiente, levando a empresa a buscar outras soluções para o destino desses
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resíduos. Quanto ao destino dos resíduos líquidos, (rejeitos da fabricação de espuma) 

são armazenados e tratados numa fossa séptida atendendo, assim, as exigências legais.

A empresa possui um único fornecedor de madeira e não tem nenhum plano 

que garanta a sua auto sustentabilidade da matéria-prima (madeira). A madeira 

utilizada na fabricação dos móveis é certificada.

4.2.1.2 Análise - Empresa A

As análises revelaram que a empresa busca atender as exigências 

regulamentadas e impostas pelos órgãos de competência municipal e estadual. Assim, 

em relação às diretrizes ambientais está aguardando licenciamento legal, exigido 

pelos órgãos competentes e em processo de implantação da licença definitiva. De 

modo geral, tenta cumprir as legislações relativas ao meio ambiente, e encontra-se em 

processo de implantação da licença prévia com prazos definidos para o licenciamento 

junto ao IAP (Instituto Ambiental do Paraná).

Nessa empresa, a política ambiental vem ganhando um espaço crescente. 

Sobre esse ponto, BARBIERI (1997) já  havia notificado que as organizações começam 

a observar que a proteção do meio ambiente é essencial para aquelas que pretendem 

competir no mercado globalizado, pois cada vez mais estas organizações vêm sofrendo 

pressões sociais, sobretudo dos movimentos ambientais internacionais.

A sua estrutura de gestão ambiental é informal, e as normas e exigências são 

repassadas em níveis setoriais. Dessa forma, a responsabilidade quanto às precauções 

em relação à questão ambiental deve partir dos próprios setores.

Quanto às práticas de controle da poluição atmosférica, a empresa conseguiu 

reduzi-la com o sistema de exaustão; construiu kits de contenção nas salas onde são 

armazenados os produtos químicos, instalou chuveiros de emergência em caso de 

acidentes e fez a substituição do gás Freon (gás refrigerante que agride a camada de 

ozônio) por Cloreto de mileno - gás 141 - D, por considerar menos agressivo e também 

substituiu o tipo de cola usada por outra marca (sem cheiro).
A empresa também utiliza, para o controle da poluição sonora, o sistema de 

monitoração dos níveis em alta freqüência. Na monitoração dos níveis de poluição
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sonora, não possui o sistema de enclausuramento das máquinas, por isso os 

funcionários fazem uso dos EPI (Equipamentos de Proteção Individual).

A análise dos itens referentes ao controle revelam que a mesma por muitas 

vezes faz monitoração dos níveis de poluição atmosférica e poluição sonora (PA 3.1); 

cumpre as legislações relativas ao meio ambiente cabíveis ao seu setor (PA 3.3); faz o 

tratamento de seus resíduos (PA 3.4) e, por algumas vezes, realiza relatórios à gerência 

sobre as questões ambientais (PA 3.2). (Importa lembrar que os resultados referentes 

ao controle, prevenção e pró-atividade encontram-se no ANEXO IV).

Pelos resultados apresentados pela empresa, em relação aos aspectos 

referentes ao controle da política ambiental, encontra-se acima da média (3,75). Isso 

demonstra que a empresa está envolvida com as regulamentações e/ou exigências dos 

órgãos competentes de defesa ambiental e do mercado.

E, nesse contexto, BARBIERI (1996, p. 1697) acredita que a saída para as 

organizações que estão se adequando aos padrões ambientais (ISO série 14.000) é 

converter parte dos recursos investidos contra a poluição, em algo que agregue valor 

ao processo, ou seja, reutilizar os rejeitos sempre que possível.

Tratando-se da prevenção, em relação à política ambiental, a empresa utiliza, 

por muitas vezes, programas para prevenção de riscos ambientais (PA 3.6). Envolve-se 

com as áreas de produção e manufatura (PA 3.5); por algumas vezes possui orçamento 

para política ambiental quando necessário (PA 3.9); e possui especialistas para a área 

de gestão ambiental (eng. Químico, técnico de segurança e gerente de produção) (PA 

3.11). Entretanto, raramente faz exigências a seus fornecedores em relação às 

características ambientais dos produtos e serviços adquiridos (PA 3.7); raramente a 

área de gestão ambiental participa na adoção de inovações tecnológicas (PA 3.8); por 

algumas vezes, a empresa pesquisa a opinião da comunidade para avaliar os impactos 

de suas atividades (PA 3.10); e, também por algumas vezes, possui área de gestão 

ambiental formada por grupo de especialistas (3.11). No questionário aplicado 

apresentou a média de (2,86).

Em relação à pró-atividade, a empresa revela que por algumas vezes o 

desempenho ambiental é divulgado para as áreas da empresa (PA 3.12); Há pouco
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envolvimento da parte da gerência com as questões ambientais (PA 3.15); por muitas 

vezes realiza programas de educação ambiental envolvendo todos os funcionários para 

que conheçam as questões ambientais (PA 3.13); por muitas vezes a gestão ambiental 

da empresa exerce influência na formulação de suas estratégias (PA 3.14); e, a área de 

gestão ambiental não possui autoridade para realizar mudanças necessárias (PA 3.16). 

O fato de a empresa não possuir SGA formalizado raramente influência na decisão de 

compra de seus clientes (PA 3. 17) e, as práticas ambientais da empresa raramente são 

divulgadas à comunidade, mas sempre está aberta para visitas de qualquer grupo ou 

instituição (PA 3.18). A média foi de (2,71).

A empresa, quanto à política ambiental, encontra-se no estágio orientado 

para a prevenção. Isso foi constatado pela média obtida (2,93). Apesar de a empresa 

possuir diversas iniciativas que poderiam conduzi-la à pró-atividade isso não ocorreu, 

pois grande parte dessas iniciativas encontram-se em fase inicial.

Diante dessa constatação e, considerando que nem todos os aspectos 

organizacionais dessa empresa estão envolvidos com a gestão ambiental, entende-se 

que, apesar de adotar práticas de caráter preventivo, revisão de processos, entre outras, 

não é possível situá-la numa fase mais avançada, pois as políticas ambientais, nessa 

empresa, não atendem aos demais requisitos que envolvem os outros estágios.

Com relação aos resíduos, a empresa faz a coleta seletiva dos mesmos e cada 

tipo de resíduo recebe destino diferente. A empresa está em fase de estruturação para o 

tratamento dos resíduos. Assim, a preocupação com os danos ambientais fez com que 

a empresa descobrisse uma oportunidade de negócios a partir da reciclagem dos 

resíduos da espuma. Entretanto, há resíduos que são incinerados indevidamente e, 

consequentemente, a empresa terá que buscar outras soluções para o destino desses 

resíduos. A utilização de madeira certificada para a fabricação de seus produtos 

também demonstra preocupação ambiental. Os materiais utilizados na embalagem dos 

produtos são diversos. Os colchões são embalados em sacos plásticos; os estofados 

de primeira linha em caixa de papelão e sacos de malha (tecido) que se ajusta ao 

produto, os estofados mais simples apenas com papelão. Os resíduos de embalagens 

são separados, armazenados em caixa e no final do mês são vendidos para outra
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empresa para serem reciclados e utilizados na fabricação de mangueiras (sendo a 

receita revertida para o grêmio da empresa).

Considerando o resultado da análise dos indicadores constatou-se que a 

Política Ambiental está contida nas estratégias de negócios da empresa. Os 

indicadores revelaram que as suas iniciativas e procedimentos com relação aos 

negócios caracterizam-se pela oferta de produtos diferenciados no seu segmento- 

chave, como por exemplo, o reaproveitamento dos resíduos de espuma na fabricação 

de colchões mais baratos. Esse comportamento demonstra que a estratégia adotada 

pela empresa tem enfoque na diferenciação e no custo. Sendo, portanto, uma 

estratégia de enfoque. Nesse tipo de estratégia, conforme PORTER (1989), o 

enfocador seleciona um segmento alvo, adapta e direciona sua estratégia para atender 

aquele setor.

4.2.1.3 Descrição das informações levantadas - Empresa B

Diretrizes ambientais da empresa: em relação às licenças e aos meios 

previstos para reduzir os impactos ambientais, a partir da gestão do atual governo, com 

a existência do órgão do IAP - Instituto Ambiental do Paraná, a empresa terá que se 

adequar à sistemática dos órgãos de defesa ambiental. De acordo com o entrevistado, a 

empresa já foi inspecionada e tem um prazo determinado para adequar-se às 

exigências (como por exemplo: o tratamento dos resíduos/efluentes que são 

depositados na vala) e somente após o cumprimento dessas é que a empresa terá o seu 

licenciamento.

Em relação à autorização para o transporte da madeira, a empresa possui 

cadastro junto ao IAP - Instituto Ambiental do Paraná. O Decreto n.° 1.940/96 

regulamenta a Lei n° 10.155, de Io de dezembro de 1992 e a Lei n.° 11.054, de 11 de 

janeiro de 1995, e orienta as empresas quanto à reposição Florestal Obrigatória, no 
Estado do Paraná (art. 3); quanto à inscrição e renovação anual no cadastro de 

consumidores de matéria-prima de origem florestal; e quanto à fiscalização do 

transporte de matéria-prima, de origem florestal que deverá, obrigatoriamente, possuir 

o selo transporte -  ST, documento hábil e indispensável para o transporte.
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Quanto à estrutura de gestão ambiental a empresa possui uma preocupação 

com a questão ambiental ocupando, inclusive, espaço na própria missão da empresa 
que é:

“Produzir o melhor pelo menor preço possível; respeitar e cumprir todos os nossos deveres, 
inclusive ética para com nossos clientes e colaboradores; preservar a natureza, uma fonte de 
vida e matéria-prima”.

Partindo da alta administração existe uma preocupação e essa foi passada aos 

funcionários. Segundo o entrevistado, apesar de não possuir um SGA (sistema de 

gestão ambiental), possui uma estrutura de gestão ambiental amadora, mas apresenta 

planos de ação e cronogramas de atividades. A empresa possui um departamento de 

gerenciamento de resíduos responsável pela gestão e o acompanhamento das 

atividades voltadas à política ambiental. Considerando o depoimento do entrevistado:

“...não existe uma política definida, um SGA acompanhado por uma consultoria para se atingir a 
ISO 14000. Nós desenvolvemos um trabalho básico dentro da empresa começando pela educação 
ambiental e organização, e no futuro estaremos implantando uma política ambiental na empresa”.

Existe um programa denominado PPRA (Programa de Prevenção de Riscos

Ambientais) e PCMSO (Programa de Controle Médico de saúde Ocupacional), ambos

objetivam a preservação do meio ambiente, a saúde e a integridade de todos os

trabalhadores. Segundo entrevistado, a empresa obriga-se a implantar e executar as

ações de controle estabelecidas paralelamente ao cumprimento do PCMSO, em todos

os requisitos, em atendimento às portarias 24 e 25/97 do Ministério do Trabalho. Esse

programa é desenvolvido no decorrer de cada ano e ocorrem modificações e ajustes

segundo necessidades.

Para isso, tem como suporte técnico um turismólogo, dois técnicos de

segurança, um técnico florestal, um médico e uma fonoaudióloga.

A empresa se dispõe a receber outras empresas, instituições (escolas) ou

qualquer outro visitante que se interesse em conhecer as atividades mais significativas

por ela desenvolvidas.
Todos os anos, realizada-se a SIPATI - Semana de Prevenção de Acidentes de

Trabalho. A conscientização dos funcionários em relação ao meio ambiente é feita por

meio de palestras direcionadas, reuniões setoriais e acompanhamento de cada setor. A
empresa possui um restaurante industrial, oferece transporte aos seus funcionários e
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também dispõe de uma associação com áreas de lazer e local para realização de 

eventos.

Quanto aos estágios de desenvolvimento de gerenciamento ambiental, 

acredita-se que a empresa encontra-se no estágio cinco, denominado pelos autores 

HUNT e AUSTER (1990), de pró-atividade. Nessa postura, a empresa dedica tempo 

para as questões ambientais, desenvolve a educação ambiental por meio de programas 

para treinar os trabalhadores, elabora relatórios mensais que são apresentados e 

avaliados pela gerência, revisa recursos existentes e encontra a melhor maneira de 

limitar os riscos de poluição. Possui um orçamento específico para política ambiental.

Práticas de controle ambiental: o controle da poluição ambiental atmosférica 

(controle do pó e do volume da fumaça) e sonora (realizadas por meio de um 

monitoramento) é realizado parcialmente. A empresa possui um sistema de exaustão, o 

qual suga todo o pó que a área produz, facilitando a limpeza e o problema da 

respiração.

Os ruídos da fábrica são medidos e raramente ultrapassam os limites 

recomendados, conforme Resolução CONAMA n° 001/90 NBR-10.1521 . Porém, 

existem máquinas que não estão enclausuradas e o barulho ultrapassa os níveis 

recomendados. Nesse sentido, enquanto a empresa não enclausurar o restante das 

máquinas, os funcionários deverão fazer uso dos EPI (equipamentos de proteção 

individual).

Para exaustar o cheiro da cola, apenas parte do processo possui cortina d'água, 

boa parte não possui e os flocos da cola vão para o meio ambiente. Essa água é 

armazenada em tambores e depois é jogada numa lagoa (vala). Em relação à fumaça, 

uma caldeira já foi adaptada para puxá-la para dentro da água por meio de um ciclone. 

As outras não foram adaptadas, assim, levam a fumaça diretamente para o ar.

Conforme exigência da CIPA (Comissão Intema de Prevenção de Acidentes) 

os funcionários, por medidas de segurança, são obrigados a usar equipamentos de 

proteção conforme as atividades realizadas, calçados fechados, camisas e/ou camisetas

1 Dispõe sobre a missão de ruídos, em decorrâicia de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou 
recreativas.
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com mangas enquanto permanecerem nas dependências internas da empresa. Para os 

visitantes, são exigidos calçados fechados e camisetas e/ou camisas com mangas 

enquanto estiverem nas dependências internas da fábrica.

Quanto às normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), a 

empresa caminha no sentido de atender aos indicadores recomendados. Conforme o 

entrevistado, a administração da empresa preocupa-se mais por questões pessoais em 

detrimento de normas.

Em relação aos resíduos, a empresa possui uma grande variedade (madeira, 

papel, plástico, vidro, mármore sintético, metal, resíduo orgânico) que recebe 

tratamento adequado. Para tanto, implantou um sistema de reaproveitamento, pioneiro 

no Brasil, que é o sistema de briquetagem, que consiste em triturar e prensar os 

resíduos da madeira transformando-os em briquetes. Atualmente, a empresa 

comercializa aproximadamente 180 ton/mês desses briquetes por R$ 57,00 a tonelada 

(Revista Prêmio Paraná Ambiental, 2001). Os resíduos de papel são reciclados 100%. 

Alguns documentos são incinerados e o restante é fardado e vendido, 90% das sobras 

de plástico são catalisadas e vendidas. O PVC (policloreto de Vinila) é vendido 100% 

para reciclagem. Os vidros são repassados para o fornecedor que repassa para a fabrica 

que o fornece. Quanto ao lixo doméstico/orgânico, uma parte é aproveitada por 

animais e outra é enterrada para virar adubo orgânico. Com relação aos restos de 

tintas, a empresa está em fase de testes para o reaproveitamento das sobras da mesma. 

Como a empresa não possui o SGA, não classifica os resíduos de acordo com as 

normas, e sim de acordo com o tipo.

Encontram-se também problemas relacionados aos efluentes líquidos e parte 

dos resíduos sólidos. Conforme afirmação do entrevistado:

“...precisamos tratar os efluentes líquidos que vão para a lagoa (vala). Quanto aos resíduos
sólidos, vamos ter que fazer trincheiras”.

Outra preocupação da empresa é com a sustentabilidade das atividades por ela 

exercidas. Assim, busca adequar o destino dos resíduos sólidos (lascas de madeira), a 

manutenção de estoque mínimo de matéria-prima (reflorestamento), capaz de manter a 

produção atual a possíveis incrementos na demanda desse produto. “Pode-se afirmar 

que cada 1000 kg de briquete ou cavaco equivale a três árvores de porte médio
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derrubadas/dia, para o processo de queima em caldeiras e outras fontes de energia, ou 

seja, quem compra esse produto está deixando de derrubar árvores” (REVISTA PPA -  

Prêmio Paraná Ambiental -  2001).

A empresa possui um plano de auto-sustentação e está em fase de negociação 

um projeto para aquisição de mais áreas para plantar pinus. Utiliza-se de madeira 

certificada para a fabricação de móveis. Uma parte dessa madeira é adquirida de um 

único fornecedor, a outra é produzida pela própria empresa, por meio de 

reflorestamento próprio. O depoimento do técnico especializado revelou que:

“...a empresa possui um plano para auto-sustentação e está em fase de projeto/negociação a 
aquisição de mais área para plantar pinus. Esse plano visa, no íúturo, o crescimento e/ou essa 
sustentação que existe hoje. Daqui há quatro anos faltaria madeira. Então elaboramos esse plano 
para que daqui há dez anos termos o nosso próprio reflorestamento, não precisando de terceiros 
para adquirir matéria-prima”.

4.2.1.4 Análise - Empresa B

Observou-se nas análises que a empresa tem concentrado seus esforços em 

busca do licenciamento, no sentido de atender as exigências regulamentadas pelos 

órgãos de competência municipal, estadual e federal.

Importa registrar que a empresa está com atividades definidas e prazos 

determinados, para atender exigências dos órgãos: IAP (Instituto Ambiental do 

Paraná) e IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente).

Em relação às diretrizes ambientais encontra-se em busca do licenciamento 

legal exigido pelos órgãos competentes e em processo de implantação da licença 

definitiva.

A política ambiental vem ganhando um espaço crescente. A questão do meio 

ambiente já  ganhou status de missão, pois “preservar a natureza, uma fonte de vida e 

matéria prima” é um princípio primordial.

A estrutura de gestão ambiental, não está totalmente definida. Apesar de 
não possuir um SGA (sistema de gestão ambiental), existe um departamento de 

gerenciamento de resíduos, que tem por função buscar soluções para os resíduos 

oriundos da produção para não degradar o meio ambiente.
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A empresa também faz uso de um sistema de exaustão para captação interna 

de resíduos, utiliza sistema com cortina dágua para controlar os flocos da cola e fez 

adaptações em uma das caldeiras, por meio de ciclones, para puxar a fumaça para 

dentro da água. Utiliza tintas à base d’água para não agredir o meio ambiente. 

Verificou-se também, que a empresa realiza a monitoração dos níveis de poluição 

sonora em alta freqüência. Porém, enquanto a empresa não enclausurar todas as 

demais máquinas, os funcionários continuarão usando os EPI.

Em relação às práticas de controle ambiental, a empresa B (conforme 

ANEXO IV), dentre as três empresas estudadas, é a que mais pratica o controle. Essa 

empresa, por muitas vezes, realiza a monitoração dos níveis de poluição atmosférica e 

poluição sonora (PA 3.1); elabora relatórios para a gerência (PA 3.2); cumpre as 

legislações relativas ao meio ambiente cabíveis ao segmento (PA 3.3); e faz o 

tratamento dos seus resíduos (PA 3.4).

Tratando-se da prevenção, em relação à política ambiental, a empresa B por 

muitas vezes: envolve-se com as áreas de produção e manufatura da empresa (PA 3.5), 

utiliza-se de programas de prevenção de riscos ambientais e/ou impactos ambientais 

(PA 3.6), possui orçamento específico para política ambiental (PA 3.9). Por algumas 

vezes faz exigências a seus fornecedores em relação às características ambientais dos 

produtos e serviços adquiridos (PA 3.7), pesquisa a opinião da comunidade local para 

avaliar os impactos ambientais (3.10); possui área de gestão formada por um grupo de 

especialistas (técnico de segurança, turismólogo, médico, auxiliares, técnico florestal) 

(PA 3.11). Porém, raramente a área de gestão ambiental participa na adoção de 

inovações tecnológicas (PA 3.8). Obteve a média (3,29).

Com esses dados pode-se afirmar que a empresa B faz o controle e a 

prevenção. Além disso, faz exigências aos seus fornecedores quanto aos aspectos 

saudáveis dos produtos e serviços adquiridos. O trabalho revela ainda que a política 

ambiental da empresa B tem uma orientação estratégica, a longo prazo, que visa à 

certificação futura da ISO 14000.
A empresa B (conforme ANEXO IV) alcançou média (3,69) e apresentou 

comportamento e práticas em relação aos estágios de desenvolvimento de
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gerenciamento ambiental que permitem concluir que sua política interna ambiental 

está orientada para a Pró-atividade. Dessa forma, por algumas vezes, o desempenho 

ambiental é divulgado para todas as áreas da empresa (PA 3.12); a alta gerência 

participa e se envolve com a política ambiental (PA 3.15); por muitas vezes há 

programas de educação ambiental realizados em níveis setoriais e passados para os 

funcionários (PA 3.13); por muitas vezes a empresa exerce influência na formulação 

de suas estratégias (PA 3.14); a área de gestão ambiental sempre possui autoridade 

para realizar mudanças consideradas necessárias (PA 3.16); o fato de a empresa não 

possuir SGA formalizado, por algumas vezes, influencia na decisão de compra de seus 

clientes (PA 3. 17); e, as práticas ambientais são divulgadas à comunidade (PA 3.18).

Nessa postura de pró-atividade, a empresa, possui um departamento de 

gerenciamento de resíduos e prioriza as questões ambientais, desenvolve a educação 

ambiental por meio de programas para treinar os trabalhadores, faz relatórios e 

apresenta à diretoria, possui orçamento para as questões ambientais e procura soluções 

para os resíduos da produção.

Inserida nesse contexto, pode-se afirmar que a empresa B enfatiza um pouco 

mais as questões ambientais, visando à proteção máxima.

A empresa possui uma grande variedade de resíduos que também recebem 

tratamento adequado após a coleta seletiva. Uma das suas preocupações foi adequar a 

destinação dos resíduos sólidos, implantando um sistema de briquetagem de resíduos. 

Assim, deixou de acumular cavacos de madeira, de consumir lenha para suas caldeiras 

e passou também a comercializar esse produto (briquetes). A comercialização tomou- 

se tão intensa que a empresa não está vencendo a demanda do mesmo. De acordo com 

o entrevistado:

“...hoje esse investimento que foi feito, eu acredito que um parâmetro que a empresa coloca por 
exemplo, esse resíduo com esse fim que é dado logicamente tem um retomo financeiro. Eu diria 
que hoje estaria quase cobrindo o pagamento da energia consumida dentro da empresa. Era muito 
simples jogar [...] ela investiu e hoje ela esta tendo um retomo, uma inovação”.

Essa visão tem um peso muito maior para o aspecto ambiental do que para o 

lado econômico, visto que a venda dos briquetes cobre quase todo o custo da energia 

gasta pela empresa e por outro lado, dá um destino aos resíduos sólidos. A empresa
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descobriu que esse processo transformou-se em vantagens competitivas e economia de 

recursos. No entender de LEMOS e NASCIMENTO (1999); DONAIRE (1999) basta 

que as empresas possuam certa dose de criatividade e condições internas para 

transformar as restrições e ameaças ambientais em oportunidades de negócios.

A empresa também demonstra preocupação com a P&D, especialmente a 

reutilização da borra da tinta, com as embalagens e com alguns resíduos que ainda são 

jogados na vala e necessitam de tratamento. Os seus produtos (móveis) são embalados 

com papelão e as peças de vidro com plástico bolha. As sobras de papelão e de 

plástico são separadas, enfardadas e vendidas para reciclagem. Os produtos com 

defeitos retomam à empresa e as embalagens também são retiradas e recicladas.

A empresa utiliza-se de madeira certificada para a fabricação de seus produtos 

e possui um programa de reflorestamento (plantação de pinus) que garante parte de sua 

auto sustentabilidade; está ampliando esse programa para garantir totalmente a 

produção da matéria prima. Nesse ponto, BARBEERI (1996, p. 1698) lembra que “para 

ressarcir o meio ambiente é necessário que as empresas mantenham florestas inteiras 

para fins de reflorestamento. Assim, para cada árvore derrubada deve-se plantar três 

novas árvores para recompensar a mãe natureza”.

A consciência ambiental, na empresa B, apresenta-se eficiente e de certa 

forma autônoma no âmbito de quase todos os setores. Assim, as Políticas Ambientais 

efetivamente fazem parte das estratégias de negócios dessa empresa. Assim, essas 

estratégias perseguidas pela empresa priorizam a fabricação de produtos de tamanho 

adequado para residências com pouca disponibilidade de espaço.

Desse modo, constatou-se que a empresa adota, num primeiro momento, a 

estratégia de diferenciação de produto, defendida por PORTER (1989) tendo em 

vista explorar um segmento de mercado amplo e preocupar-se com a durabilidade de 

seus produtos e com assistência técnica, entre outros. Contudo, num segundo 

momento, constatou-se a presença da estratégia de baixo custo, também defendida 

pelo mesmo autor, e reconhecida na empresa pela sua liderança na oferta de produtos 

padronizados e sem acessórios supérfluos. Sabe-se que a adoção dessas estratégias
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implica em mudanças com relação ao sistema de gestão ambiental e produtivo. 

Conforme o entrevistado:

“...as indústrias, de maneira geral, se preocupam muito com o avanço tecnológico, hoje pode até 
ser tarde, mas ainda estamos em tempo para se preocupar com o meio ambiente. Aqui na empresa 
estamos avançando com o desenvolvimento dos produtos, mas por outro lado ainda precisamos 
buscar muita e muita coisa em relação à questão ambiental. Estamos investindo, planejando, já 
estamos exigindo dos fornecedores, nessa questão estamos caminhando para a certificação, não só 
na absorção do solo que existe, existe a questão sonora, a atmosférica, logicamente um caminho 
com relação a matéria-rima, a princípio a casa. A transferência de um produto da empresa para as 
residências que esta se transferindo para as pessoas, daqui a alguns anos estaremos vendo as 
conseqüências é preciso ver o que vai ser feito”.

4.2.1.5 Descrição das informações levantadas - Empresa C

Em relação às diretrizes ambientais da empresa, a mesma trabalha 

juntamente com o CETEC (Centro de Tecnologia em Ação e Desenvolvimento 

Sustentável), criado pelo SIMA (Sindicato das Indústrias Moveleiras de Arapongas). 

A empresa adota uma política de segregação de resíduos em conjunto com o SIMA. 

Quanto aos meios previstos para reduzir os impactos ambientais, a empresa reconhece 

que não está totalmente legalizada conforme as exigências, devido à situação do 

CETEC que ainda não possui a licença do IAP para comercializar resíduos. Segundo o 

entrevistado:

“.. .somente após essa licença, nós teremos a licença prévia”.

Estrutura de gestão ambiental: para a política ambiental a empresa não tem 

uma política definida formalmente. Atualmente aguarda a revisão das normas da 

ISO14000 para implantá-la e assim obter certificação. O entrevistado da empresa 

justificou o seguinte:

“...nós tínhamos a intenção de implantar a ISO 14000, só que está para ser revisada. Assim, 
estamos aguardando a revisão da norma para implantarmos a mesma, talvez com o auxílio de uma 
consultoria”.

Possui um programa denominado PPRA (Programa de Prevenção e Riscos 

ambientais) que tem por objetivo preservar a saúde e a integridade de todos os 

funcionários e a preservação do meio ambiente. A empresa obriga-se a implantar e 

executar as ações de controle estabelecidas, paralelamente ao cumprimento do 

PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) em atendimento às 

Portarias 24 25/97 e NRs 07 e 09, da Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho.



123

Procura conscientizar seus funcionários por meio de palestras e reuniões 

setoriais, visando esclarecer os benefícios que eles podem usufruir, mas, por outro 

lado, esclarecendo os problemas que as atividades da empresa podem causar ao meio 

ambiente, como também segurança, saúde e bem estar no trabalho. Além disso, possui 

uma escola que tem por objetivo qualificá-los. Para os cursos específicos o SIMA está 

desenvolvendo a Universidade da Mobília, o que vai auxiliar a qualificação dos 

funcionários. Possui um restaurante industrial e uma associação para realização de 

eventos e confraternizações. Quanto ao número de funcionários envolvidos na área 

ambiental, corresponde a cinco pessoas.

A empresa já destinou, há algum tempo, verbas orçamentárias para políticas 

ambientais. Atualmente não possui orçamento específico para essa função.

Quanto aos estágios de desenvolvimento de gerenciamento ambiental, a 

empresa, por não possuir um departamento formado por especialistas na área de gestão 

ambiental e, mesmo sendo seus funcionários tecnicamente eficientes, não possuem 

influência, nem autoridade para fazer mudanças efetivas.

Por esse e outros motivos acredita-se que a empresa C encontra-se na fase da 

prevenção. Nessa postura, a empresa dedica tempo para as questões ambientais, 

desenvolve a educação ambiental por meio de programas para treinar os trabalhadores, 

elabora relatórios mensais que são apresentados e avaliados pela gerência, revisa 

recursos existentes e encontra a melhor maneira de limitar os riscos de poluição. 

Mesmo assim, a gestão ambiental não é prioridade máxima para a empresa, e esta não 

possui um orçamento específico para política ambiental.

As práticas de controle ambiental são feitas anualmente por meio do 

controle da poluição atmosférica e sonora. Os ruídos da fábrica são medidos de seis 

em seis meses e raramente ultrapassam os limites recomendados pela Resolução 

CONAMA n° 001/90 NBR-10.1521. Quando isso ocorre, os funcionários recebem 

equipamentos de proteção individual. A empresa está trabalhando dentro dos padrões 

recomendados.

1 Dispõe sobre a emissão de ruídos em decorrência de quaisquer atividades industrias, comerciais, sociais ou 
recreativas.
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Em relação à poluição atmosférica, há um exaustor para controlar o pó. Esse 

pó, é separado, armazenado em conteiners para ser recolhido pelo CETEC. A empresa 

não tem nenhuma caldeira em operação e não realiza operações de pintura.

Com referência aos resíduos, procura separa-los (pó-de-serra, retalhos de 

aglomerado, MDF e duraplac, papelão, plástico, metal, vidro) e colocá-los em 

conteiners. Os resíduos de aglomerados, MDF, duraplac e pó-de-seira são levados 

pelo CETEC. A coleta é feita de acordo com as necessidades da empresa, mas esta 

não recebe nenhum valor sobre os resíduos coletados, pois o centro de tratamento está 

em fase de desenvolvimento e estruturação. Conforme o entrevistado, no futuro, a 

empresa irá receber valores de acordo com a quantidade de resíduos fornecidos. O 

papelão, plástico e percintas de aço são vendidos e a receita, 50%, é revertida para a 

cozinha do restaurante e 50% para associação da empresa. Os resíduos de vidro 1/3 

são devolvidos para o fornecedor e os demais vão para o lixão da prefeitura.

Com referência à matéria-prima (madeira) adquirida para fabricação dos 

móveis é certificada e a empresa não possui nenhum programa para sua auto 

sustentabilidade.

4.2.1.6 Análise - Empresa C

Em relação às diretrizes ambientais, a empresa, no que se refere às licenças, 

está aguardando a regularização do CETEC, junto ao IAP, para obter sua licença 

prévia.

Nessa empresa, a política ambiental vem, lentamente, ganhando um espaço. A 

estrutura de gestão ambiental também é informal, onde os objetivos são traçados em 

níveis setoriais, cabendo a responsabilidade desses setores às precauções em relação à 

questão ambiental. Sobre esse aspecto, os autores THÉ (1996); VALLE (1995); 

TEBOR e FELDMAN (1996) ressaltaram a importância de as empresas possuírem um 

sistema de gestão ambiental, fundamentado em uma política de gestão definida pela 

cúpula administrativa, que irá definir os objetivos que serão transformados em metas e 

ações, visando questões ambientais.
Quanto às práticas de controle da poluição sonora, a empresa realiza a 

monitoração dos níveis de poluição semestralmente. Não possui sistema de



125

enclausuramento de máquinas e os funcionários fazem uso dos EPI. A poluição 

atmosférica também é controlada por meio de um sistema de exaustor.

A empresa C (conforme ANEXO IV), assim como as demais, demonstra que 

por muitas vezes faz a monitoração dos níveis de poluição atmosférica e poluição 

sonora (PA 3.1); cumpre as legislações relativas ao meio ambiente, cabíveis ao seu 

setor (PA 3.3), tem como característica o tratamento dos seus resíduos (PA 3.4); por 

algumas vezes realiza relatórios à gerência sobre as questões ambientais (PA 3.2). 

Média (3,75)

Tratando-se da prevenção, em relação à política ambiental, a empresa por 

muitas vezes, faz uso de programas para prevenção de riscos ambientais (PA 3.6); por 

algumas vezes se envolve com as áreas de produção e manufatura (PA 3.5), faz 

exigências a seus fornecedores em relação às características ambientais dos produtos e 

serviços adquiridos (PA 3.7); e, raramente, a área de gestão participa na adoção de 

inovações tecnológicas (PA 3.8). Atualmente não possui orçamento específico para a 

política ambiental, mas outrora já  possuiu (3.9); e, raramente realiza pesquisas, 

objetivando a opinião da comunidade local para avaliar os possíveis impactos sociais 

de sua comunidade (PA 10); não possui um grupo específico de especialistas para a 

área de gestão ambiental (PA 11). Média (2,86).

Em relação à pró-atividade a empresa revela que por algumas vezes o 

desempenho ambiental é divulgado para todas as áreas da empresa (PA 3.12); a gestão 

ambiental exerce influência na formulação de suas estratégias (PA 3.14); há pouco 

envolvimento da parte da gerência com as questões ambientais (PA 3.15); por muitas 

vezes realiza programas de educação ambiental de maneira que todos os funcionários 

conheçam as questões ambientais (PA 3.13); a área de gestão ambiental não possui 

autoridade para realizar mudanças necessárias (PA 3.16) O fato de a empresa não 

possuir SGA formalizado raramente influencia na decisão de compra de seus clientes 

(PA 3. 17) e, as práticas ambientais da empresa sempre são divulgadas à comunidade 

(PA 3.18). Obteve a média (3,00).
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Pode-se afirmar que a empresa C dispensa muitos esforços para ações de 

prevenção. Os dados coletados revelaram, ainda, que a sua política ambiental tem uma 

orientação estratégica, a longo prazo, que visa à certificação futura da ISO 14000.

Com essas características, considera-se que a empresa, quanto aos estágios de 

gerenciamento ambiental possui uma política ambiental orientada para 

prevenção. Suas práticas revelam que a empresa dedica tempo para as . questões 

ambientais, desenvolve programas de educação ambiental, realiza mudanças em seus 

processos considerando satisfatório o sistema atual de tratamento de seus resíduos, 

revisa os recursos existentes e busca a melhor maneira de limitar o risco de poluição. 

Como essas iniciativas não se concretizam no âmbito de todos os setores da empresa, 

não foi possível enquadrá-la num estágio mais avançado, pois a mesma obteve a média 

de (3,00).

A empresa faz a segregação de resíduos e está associada ao CETEC -  (Centro 

de Tecnologia em Ação e Desenvolvimento Sustentável), órgão encarregado de fazer a 

coleta e tratamento desses resíduos para posterior comercialização. É importante notar 

que 10% dos resíduos são jogados nos lixões públicos, haja vista as constantes 

ocorrências de pressões por parte da comunidade. O destino final das embalagens 

preocupa a empresa. Contudo, não possui nenhum plano ou programa específico que 

garanta eficiência na destinação final das mesmas. Considera que suas embalagens não 

são tóxicas e, portanto, não apresentam riscos ao meio ambiente. Além disso, fabrica 

seus produtos somente com madeira certificada. Sendo assim, é possível concordar 

com a argumentação de BARBIERI (1996) que ressalta a importância das pressões da 

comunidade, dos consumidores, dos segmentos organizados da sociedade civil, entre 

outros e, que via de regra se transformam em instrumentos de políticas públicas e 

iniciativas empresariais.

Os indicadores investigados revelaram que as estratégias de negócios são 

oriundas de um planejamento e de um padrão de comportamento estabelecido pelas 

decisões tomadas pela empresa. Dessa forma, constatou-se que a mesma utiliza a 

estratégia de diferenciação de produto preocupando-se, essencialmente, com a 

qualidade e não com o custo, por isso todos os seus produtos são patenteados e
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registrados. Portanto, a estratégia para vencer a concorrência é totalmente 

fundamentada em questões de qualidade, pressupondo um elevado nível de 

criatividade. A empresa agrega aos produtos atributos que considera valiosos aos 

clientes e procura ser a única, oferecendo produtos duráveis e assistência técnica. Essa 

estratégia adotada pela empresa é descrita e defendida por PORTER (1989).

4.2.1.7 Análise conclusiva da variável Política Ambiental

Em decorrência do exposto, e considerando todos os dados analisados da 

variável Política Ambiental, a pergunta de pesquisa proposta para esse estudo, ou seja, 

como se caracteriza a política ambiental nas empresas moveleiras no período de 

1998 à 2001, já poderá ser respondida.

Pelos indicadores investigados, começando pelas diretrizes ambientais, e 

tendo como ponto de partida os elementos teóricos que determinam o que deve ser a 

política ambiental, é evidente que, nessas empresas, há muito o que se fazer. É 

necessário investir na busca de conhecimentos científicos, coerentes, que possam dar 

sustentação às práticas, visando à máxima proteção ambiental.

Dessa forma, inseridas no contexto de uma legislação cada vez mais exigente, 

que as responsabiliza pelos danos causados ao meio ambiente, a empresa A (ANEXO 

IV) encontra-se em um estágio de política ambiental orientada para a prevenção 

com a média de (2,93); a empresa B num estágio de política ambiental interna 

orientada para a pró-atividade com a média de (3,69) e a empresa C encontra-se 

em um estágio de política ambiental orientada para a prevenção com a média de 

(3,00).

As características asseguram estágios iguais para as empresas A e C. Porém, 

comparando-se as iniciativas particulares de cada uma, nota-se que a empresa C está 

mais próxima da pró-atividade possuindo valores mais concretos em relação à Política 
Ambiental. Contudo, isso não isenta a empresa das responsabilidades quanto á 

segregação dos seus resíduos. A empresa C deverá acompanhar o processo de coleta 

seletiva para conhecer o destino final dado aos resíduos que produz.

Quanto às práticas de controle ambiental nas empresas A, B e C, há um 

consenso, ou seja, uma freqüência moderada na monitoração dos níveis de poluição
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atmosférica e sonora, quanto ao cumprimento das legislações relativas ao meio 

ambiente, no tratamento dos seus resíduos e na realização de relatórios à gerência 

sobre as questões ambientais. Desse modo, pode-se afirmar que as empresas 

pesquisadas estão em fase de estruturação para o tratamento dos resíduos.

Tratando-se da prevenção, em relação à política ambiental, as empresas 

possuem programas para prevenção de riscos ambientais envolvendo as áreas de 

produção e manufatura, fazendo exigências a seus fornecedores em relação às 

características ambientais dos produtos e serviços adquiridos. Assim, a área de gestão 

participa na adoção de inovações tecnológicas.

Atualmente, somente a empresa B possui orçamento específico para a política 

ambiental e realiza pesquisas objetivando a opinião da comunidade local para avaliar 

os possíveis impactos sociais de sua atividade. A mesma possui um grupo específico 

de especialistas para a área de gestão ambiental. O mesmo não ocorre com as empresas 

A e C. Importa ressaltar um item: as exigências feitas a seus fornecedores em relação 

às características ambientais dos produtos são mais exigidas pelas empresas B e C. 

Conforme VIANA e VERONESE (1992), um dos princípios para a boa gestão do 

meio ambiente é um conjunto de planos e programas para implementar as políticas em 

toda a organização, incluindo a extensão do programa à fornecedores e clientes.

Em relação à pró-alividade, as três empresas apresentaram comportamentos 

semelhantes em questões de como o desempenho ambiental é divulgado para todas as 

áreas; a gestão ambiental exerce influência na formulação de suas estratégias; se há 

pouco envolvimento da parte da gerência com as questões ambientais; sobre realização 

de programas de educação ambiental de maneira que todos os funcionários conheçam 

as questões referentes ao ambiente. Entretanto, quando se trata da área de gestão 

ambiental, entre as empresas, as questões se divergem, somente a empresa B possui 

autoridade formal para realizar mudanças, enquanto as empresas A e C dependem da 

autoridade da alta gerência para realizar mudanças. As três empresas não possuem um 

Sistema de Gestão Ambiental (SGA) formalizado e a ausência desse sistema não 

exerce influência na decisão de compra de seus clientes. Quanto à divulgação das
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práticas ambientais as empresas B e C divulgam com maior freqüência em relação à 

empresa A, que apenas oportunamente divulga suas práticas.
r

E interessante notar que, apesar dos esforços, as empresas A e C não estão 

totalmente amadurecidas quanto à dimensão ambiental e suas implicações para as 

atividades de negócios. As empresas ainda encontram dificuldades em produzir e ao 

mesmo tempo cuidar do meio ambiente.

As dificuldades não param nessa questão, as três empresas revelaram que, 

mesmo estando conscientes quanto à importância de possuírem um Sistema de Gestão 

Ambiental, a implantação desse sistema, em virtude das dificuldades econômicas, 

ainda está distante.

Dessa forma, as políticas ambientais nas empresas A, B e C estão 

caracterizadas pelo conjunto de fatores que definem e especificam cada indicador, ou 

seja, aos indicadores agruparam-se informações que pudessem explicitar o ‘como’ e o 

‘quê’ as empresas fizeram no período de 1998 a 2001 em relação às políticas 

ambientais.

Durante as investigações constatou-se que as empresas A, B e C, de modo 

geral, incorporaram parcialmente a variável ambiental em suas ações e procuram 

direcionar os trabalhos no sentido de obter uma política ambiental.

As análises dos indicadores demonstraram que as empresas A, B e C 

formulam e implantam estratégias de negócios definidas. São estratégias que 

orientam os aspectos que devem ser priorizados no processo produtivo, bem como as 

principais ações pelas quais uma organização deve construir e sustentar sua posição 

competitiva no mercado. Nessa perspectiva foram identificadas diferentes estratégias 

que marcam e caracterizam a gestão das empresas A, B e C. A empresa A adota a 

estratégia de enfoque na diferenciação e no custo; a empresa B adota a estratégia 

de diferenciação e estratégia de baixo custo e a empresa C adota a estratégia de 

diferenciação.
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4.2.2 Caracterização das inovações tecnológicas implementadas nas empresas

4.2.2.1 Descrição das informações levantadas - Empresa A

Para ter acesso às fontes de inovações tecnológicas e inserir novas idéias nas 

práticas do cotidiano, a empresa realiza pelo menos uma vez por ano, uma viagem 

internacional (Estados Unidos e Alemanha) para conhecer as novas tecnologias 

apresentadas no segmento e relacionadas à matéria-prima, design, produto e processo. 

Viagens nacionais também são feitas visando inovações. Além das viagens, a empresa 

participa, com seus funcionários, de feiras e exposições nacionais e internacionais 

expondo e apreciando novos produtos, enfim, procurando conhecer as tendências de 

mercado.

Atualmente a empresa encontra-se numa posição privilegiada no que se refere 

a inovações, ou seja, maquinários de última geração. Isso atrai representantes e 

fornecedores que vêm em busca de transações comerciais.

O processamento das formas de inovações tecnológicas dentro da empresa 

segue alguns critérios tais, como aumento da mão-de-obra, análise de mercado, 

disponibilidade de transporte, custo, venda, entre outros.

Nesse sentido, o aumento da produção, a qualidade do produto, economia da 

produção, origem de redução de custo, meio ambiente, originaram as inovações. De 

acordo com o entrevistado:

“...a máquina me ajuda, mas vou ter possibilidade de investir em máquinas? E isso pesa, tenho 
condições, todos sabemos que alem da compra de máquinas existem outras maneiras, outras 
formas de estar junto deles. A empresa sente que tem que mudar, ela trabalha até não dar mais, 
mas quando percebe que não dá mais ela investe e as inovações normalmente ocorrem em épocas 
ruins de vendas ...”

Quanto à intensidade da inovação tecnológica na empresa, a mesma 

reconhece que não existe uma unidade específica de P&D, mas o setor de produção, 

setor de química e o setor de design fazem a P&D. A área dos estofados é pesquisada 

por esses setores que buscam informações técnicas para manter a qualidade do 

produto. A empresa faz parcerias com laboratórios de empresas nacionais e 

multinacionais, para fazer testes e averiguar a qualidade da espuma que vai utilizar.
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Investem na realização de cursos, treinamentos e mantém rede com internet exclusiva 

para pesquisas.

O quadro de colaboradores de P&D é composto por seis pessoas, das quais 

duas com formação superior e dedicação exclusiva, uma com dedicação integral e com 

formação em nível médio e três com dedicação parcial e formação superior.

O percentual de produtos que utilizam tecnologias desenvolvidas pela própria 

empresa varia entre 50% e 69%. Assim a empresa obtém inovações tecnológicas por 

meio de atividades desenvolvidas internamente.

O percentual do faturamento bruto destinado à P&D de produtos e processos, 

no período de 1998 a 2001 foi de 0,49 %.

A tendência de mercado é um dos fatores que influenciam as inovações 

tecnológicas implementadas no processo e no produto. Outro fator que influencia a 

inovação é o concorrente, a empresa trabalha no sentido de aprimorar seus produtos e 

também os processos para manter o poder de concorrência. Nesse contexto, a busca 

pelo baixo custo da produção e pela qualidade é fator determinante no processo de 

inovações. A empresa decide fabricar seus produtos considerando as necessidades do 

mercado. Dessa forma, aplica um jogo de espionagem para saber o que o concorrente 

está fazendo, chegando até mesmo a comprar o produto do concorrente para 

desmanchá-lo e descobrir o milagre que o produto possui.

A partir de 1998, a empresa intensificou seus investimentos por exigência do 

mercado. Acompanhou as inovações do mesmo, dentro do segmento e dos recursos 

que possuía e, assim, com a finalidade de diversificar seus produtos, descobriu novos 

nichos de mercado, começou a criar novos produtos. Esse fato exigiu novos 

investimentos, busca por qualidade e design para conseguir corresponder ao mercado. 

A implantação de novas fórmulas de espuma também possibilitou a criação de novos 

colchões.
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A empresa desenvolveu e concluiu projetos, como por exemplo, fabricação de 

colchão de mola, mudanças no layout (Kits de contenção). Esses projetos visaram a 

segurança e à qualidade de vida no trabalho e à fabricação (parcial) de uma máquina 

para a reciclagem dos resíduos de espuma. Conforme depoimento do entrevistado:

“...essa máquina corta, tritura, e prensa os resíduos de espuma, logo nós aproveitamos todos os 
resíduos, isto é, as sobras de espuma. Projetamos essa máquina, desenvolvemos algumas partes na 
própria empresa. Porém, a fabricação e a montagem final foi realizada por outra empresa da 
região. No início a intenção era de limpar a fábrica, imo deixar acumular resíduos de espuma, mas 
com a fabricação de um novo tipo de colchão, a empresa encontrou novas oportunidades de 
mercado e altos retornos financeiros”.

Em relação aos procedimentos utilizados na condução dos projetos de 

inovações tecnológicas, a empresa não tem nada definido, formalizado, ficando a 

condução dos projetos por conta de avaliações informais. O depoimento do 

entrevistado mostrou que:

“...o que vale é o próprio tempo, a própria necessidade que você vê, a concorrência você precisa 
ficar muito atento para saber o que está fazendo o mercado. Quais são as tendências do mercado? 
Se preciso investir? Se tenho condições, enfim o que posso fazer para levar o intermediário ...”

4.2.2.2 Análise - Empresa A

Na pesquisa de campo, observou-se na empresa, que a busca por fontes de 

inovações tecnológicas é uma prática freqüente. Assim, as feiras nacionais e 

internacionais são as fontes mais visitadas para essa busca. As informações apontam 

que as feiras possibilitam conhecer as tendências de mercado, as técnicas de produção 

e a procedência das inovações. Nessas feiras, os interessados são informados e 

recebem sugestões quanto ao formato, cor e design de produtos.

As formas de inovações tecnológicas processadas na empresa estão ligadas a 

fatores que influenciam a produtividade, competitividade, disponibilidade para 

atendimento de mercados novos, mão de obra, custo e tantos mais. Considerando o 

modelo de inovação de HENDERSON e CLARK (1990) acredita-se que a empresa 

pode ser encaixada no tipo incremental, entendido pelos autores como o modelo que 

consolida as capacidades tecnológicas das empresas, reforçando a expertise tanto na 

tecnologia dos componentes quanto na arquitetura do produto.
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TABELA 2 - INVESTIMENTOS NA ÁREA DE P&D -  EMPRESA A

Ano Faturamento (R$) Investimento em P&D
Valor (R$) %

1998 4.682.508,84 100.238,16 2,14
1999 6.567.293,67 9.227,98 0,14
2000 6.346.688,47 4.064,26 0,06
2001 8.796.837,97 15.207,74 0,17
Total

Fonte: Dados
26.393.328,95

da nesauisa. ÍOU2.
128.738,14 0,49

Quanto à intensidade da inovação tecnológica, contatou-se também que a 

empresa investiu em P&D 0,49 % do faturamento bruto no período de 1998 a 2001. 

Esse resultado encontra respaldo em BARBIERI (1997) quando argumenta que em 

termos de investimento em P&D, as empresas brasileiras, independentes do tamanho, 

investem pouco nem mesmo por parte das grandes empresas.

Na área de P&D, o corpo técnico da empresa compreende: 16,6% engenheiros, 

16,6% técnicos de nível superior, 16,6% designers de nível médio, 33,3% técnicos de 

nível médio e 16,6% auxiliares técnicos. Verificou-se que na área de P&D, a empresa 

apresenta uma estrutura de pessoal com técnicos de nível médio e nível superior.

Tendo em vista a cultura organizacional da empresa ser predominantemente 

familiar, a ausência de uma estrutura voltada para P&D, não representa maiores 

dificuldades para a empresa. Isso aponta que a empresa busca inovar o processo 

produtivo no próprio chão da fábrica, dando maior ênfase aos trabalhos da linha de 

montagem prevalecendo experiências e habilidades adquiridas localmente. As 

atividades desenvolvidas pela empresa fluem naturalmente sem uma unidade 

estruturada de P&D e os problemas são resolvidos na medida que aparecem. Nessa 

perspectiva, BARBIERI (1990) adverte que a inovação tecnológica na empresa não é 

uma atividade que possa ser desenvolvida apenas pela área de P&D.

Também pode-se observar que as inovações tecnológicas, implementadas no 

processo e no produto se concretizam primeiramente a partir da elaboração de 

projetos, bem como de outras iniciativas, em que se verifica toda a viabilidade de 

realização de tais projetos que, posteriormente deverão implicar em melhorias de 

produtos.
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Quanto ao percentual de produtos que utilizam tecnologia desenvolvida 

internamente, verificou-se que esse percentual varia na empresa entre 50% e 69%. Isso 

mostra que o conhecimento tácito de empresários, muitas vezes herdados de pai para 

filho, e aprimorados com pequenas doses de inovações com a participação dos 

colaboradores, geram novas tecnologias, implementando o processo produtivo.

As iniciativas relacionadas às tecnologias de processo, na empresa A, 

indicaram alta freqüência na participação de feiras e exposições para adquirir novos 

conhecimentos, tendências no que tange à tecnologia, materiais e design (4.1); pratica 

a economia de energia (4.3); por muitas vezes os materiais utilizados para o processo 

produtivo são recuperados durante o tratamento dos resíduos (4.2); e, também não é 

prática da empresa a reutilização da água (4.4). Assim, a empresa de maneira geral, em 

relação à tecnologia de processo encontra-se acima da média (3,25). Importa lembrar 

que os resultados referentes às tecnologias de processo, produto, apropriadas, de 

controle e limpas encontram-se no (ANEXO IV).

Tratando-se de tecnologias de produto a empresa A, por muitas vezes, 

investe em embalagens de baixo impacto ambiental (4.5); adota inovações objetivando 

alcançar maior durabilidade dos produtos (4.7); por algumas vezes realiza 

modificações/alterações nas matérias-primas, visando não agredir o meio ambiente 

(4.6). Com relação às exigências dos clientes raramente contribuem para modificações 

nos produtos (4.8); e, por algumas vezes assume responsabilidade ambiental, como 

fabricante dos produtos após a venda e consumo, priorizando materiais que possam ser 

reciclados ou reutilizados (4.9). Pode-se concluir que a empresa utiliza tecnologia de 

produto, na média (3,20).

A análise das tecnologias apropriadas revela que é alta a intensidade de 

utilização do trabalho humano (4.10). Da mesma forma, a utilização de recursos 

renováveis (4.11). Na maioria das vezes, antes de se adotar uma determinada 

tecnologia faz-se uma análise do contexto ecológico (4.12); e priorizam-se aquelas que 

possibilitam melhores condições de saúde, segurança e bem-estar dos funcionários 

(4.13). Resumindo, pode-se dizer que as tecnologias adotadas pela empresa são 

consideradas apropriadas.
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Os resultados das investigações permitem concluir que a empresa A, utiliza- 

se, predominantemente, de tecnologias apropriadas, pois está acima da média (4,25).

Tratando-se de tecnologias de controle a empresa, na maioria das vezes, 

utiliza-se equipamentos de controle de poluição interna (4.14); possui tecnologias de 

controle dos níveis de poluição nas áreas de produção e armazenamento (4.15); utiliza 

também em elevado grau o tratamento de resíduos como forma de controle (4.16). As 

tecnologias de controle sempre acompanham as mudanças técnicas no projeto, 

processo e sistema produtivo definidas pela empresa (4.17). Os resultados permitem 

concluir que a empresa também faz uso de tecnologias de controle, apresentando 

média (4,00).

E, em relação às tecnologias limpas, verificou-se que a empresa A raramente 

utiliza energias alternativas (4.18); modifica raramente equipamentos visando 

recuperar e/ou reciclar produtos (4.19). Há interesse em prevenir com práticas que não 

agridem a natureza e possam evitar tecnologias geradoras de resíduos (4.20); as 

práticas de pintura não emitem resíduos no meio ambiente (4.21). As características da 

empresa A revelaram que esta nem sempre utiliza tecnologias limpas, pois apresentou 

média (2,50). Nessa perspectiva, PEREIRA e ALPERSTEDT (1996) enfatizam que 

muitas empresas utilizam a tecnologia como forma de melhorar sua posição 

competitiva. Entretanto, é preciso inserir um novo componente: tecnologias limpas, 

isto é, criar novos produtos, mercados ou negócios, utilizando menos insumos e 

gerando menos poluição.

A empresa concluiu os seguintes projetos originados do setor produtivo: 

sistema de exaustão para captação do pó, fabricação (parcial) de máquina - 

aglomerador para reciclar os resíduos de espuma, construção de kits para 

armazenagem de produtos químicos, alterações no layout (setor de fabricação de 

espuma) para maior segurança, bem-estar dos funcionários e coleta seletiva de lixo. A 

empresa não possui atualmente nenhum projeto em andamento, porém reconhece a 

necessidade de encontrar, com urgência, soluções ambientalmente saudáveis para 

tratar os resíduos de espuma que não podem ser reaproveitados.
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Com um enfoque sempre direcionado ao mercado (com todas as suas 

exigências) as inovações tecnológicas dos produtos, na empresa, foram mais 

freqüentes que as inovações no processo. A tecnologia implementada criada e/ou 

adaptada internamente teve um espaço maior e resultou dos conhecimentos e 

experiências adquiridas, ao longo do tempo, por seus colaboradores. A empresa 

acredita que do ponto de vista econômico, é mais viável adaptar otimizando e 

modificando o processo já existente para alcançar uma produção mais limpa.

Grande parte dessas inovações surgem em momentos específicos, finais de 

semana, hora de folga em que os funcionários recebem matéria-prima, ferramentas, 

máquinas, enfim materiais necessários para exercitarem a criatividade e mostrarem 

suas habilidades. Desse “ambiente” de inovação originam-se novos produtos. Além 

disso, quando da comercialização de um novo produto o valor da venda (primeira) é 

revertido para o funcionário responsável pela criação do produto novo, como forma de 

recompensa pelos seus méritos.

Na busca por inovações, a empresa A considera a tecnologia uma aliada para 

essa finalidade. Contudo, se sente pressionada pelo mercado, principalmente pelo 

quesito competitividade e também pelas imposições das leis ambientais.

4.2.2.3 Descrição das informações levantadas - Empresa B

Em relação às fontes de inovações tecnológicas a empresa B tem uma 

preocupação, principalmente com o processo produtivo. Nesse sentido, participa de 

feiras nacionais e internacionais (Feira internacional da construção, engenharia e 

arquitetura, Feira do construtor, MOVELPAR - Feira de Móveis do Estado do Paraná, 

FIC - Feira Internacional da Qualidade em Máquinas, Matérias Primas e Acessórios 

para Indústrias Moveleiras), buscando informações que possam aperfeiçoar e inovar 

os processos e produtos. Além disso, possui profissionais (internos e externos) 
qualificados que dão informações técnicas em relação a matérias-prima, produtos, 

acessórios e outras.
A simplificação do processo, a forma e a função do produto, velocidade no 

processo e facilidades no que se refere às questões que envolvem funcionários, são os
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principais fatores que influenciam nas formas de inovações tecnológicas da empresa. 

Essa questão pode ser confirmada no seguinte depoimento:

.. uma das preocupações que a empresa tem em cima da inovação é a questão da simplificação 
do processo, equipamentos e/ou matéria-prima, melhoria no produto, necessidades dos clientes.A 
forma e a função do produto em relação ao processo dos custos operacionais, essa preocupação é 
constante e temos como objetivo máximo reduzir custos dentro do processo, onde há necessidade 
dessa busca em relação a velocidade do processo, as quantias e também facilitar a questão dos 
funcionários dentro da empresa, a forma como eles trabalham acaba influenciando a forma do 
produto.”

Quanto à intensidade da inovação tecnológica, a empresa admite que não 

existe uma unidade definida e estruturada de P&D, o que existe são pessoas que 

apresentam idéias e essas são discutidas e pesquisadas pelas áreas de marketing, 

design, suprimento e produção.

O quadro de colaboradores de P&D é composto por sete pessoas, das quais 

duas possuem formação superior e uma formação em nível médio, dedicação integral e 

quatro com dedicação parcial e formação em nível médio.

Por outro lado, buscam-se parcerias com órgãos que possuem informações 

técnicas para desenvolver determinado equipamento e/ou produto. Porém, o próprio 

entrevistado da empresa reconhece:

“Apesar da empresa estar despontando em tudo, crescendo muito, nós não temos uma estrutura de 
P&D na nossa empresa...”

A produtividade foi a origem das inovações realizadas pela empresa Isso pode 

ser constatado no depoimento abaixo:

“...com base sempre em um produto que a empresa desenvolveu ou já está em processo, ou vai 
entrar em processo, há sempre uma preocupação na empresa com relação a esse processo, se ela 
vai ter a melhor forma possível de buscar a produtividade. Essa produtividade vem através de 
inovações sejam elas através de matéria-prima, através de equipamentos, a empresa consegue 
atingir metas definidas no início do ano por meio de programações e já tivemos resultados em 
cima de implementações que houveram.”

O percentual do faturamento que tem sido investido em P&D de processos e 

produtos da empresa B não consta em registros contábeis da empresa.
As inovações tecnológicas implementadas no processo e no produto são 

planejadas mediante levantamento das necessidades de cada setor, responsável 

diretamente pela produção. Porém, as inovações somente se concretizam quando se
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verifica toda a viabilidade e possibilidades da empresa, respeitando as demandas e 

tendências de mercado. De acordo com o entrevistado:

é feito um projeto, verifica-se toda a viabilidade de realizações (...) determinamos todo o 
processo da cadeia produtiva da qual ela vai se operacionalizar dentro de um layout da empresa. 
Em cima disso é desenvolvido um protótipo, com base nesse protótipo nós temos como sanar 
problemas que surgem no decorrer do processo sejam eles operacionais, de equipamentos, mão- 
de-obra, questão do tempo e matéria-prima. Se você tem dados na mão esses dados poderão ser 
melhor aproveitadoS. Você tem que analisar a questão sobre o plano de corte, ou seja, 
encurtamento do processo, de forma a reduzir custos no produto”.

A empresa investe em programas de CAD/CAM1, possui projetos 

arquitetônicos e mantém rede com internet exclusiva para pesquisas.

Internamente, a empresa também produz tecnologia. Esse processo ocorre com 

relação a equipamentos que adquire em feiras e que permitem inovações, como, por 

exemplo, substituir, retirar, ou ainda, agregar outras peças que resultem no 

melhoramento da máquina e do processo. As inovações nas máquinas são realizadas 

pelos próprios funcionários ou fornecedores que tenham conhecimento técnico sobre 

esse equipamento. O percentual de produtos que utilizam tecnologias desenvolvidas 

internamente está entre 10% e 29%.

A empresa possui em andamento diversos projetos originados do setor de 

produção. Entre eles: projeto para diminuir a poluição atmosférica (fumaça), projeto 

para um novo Layout, contendo todas as etapas para implantação de cortina d'água que 

deverá combater a expedição de flocos para o ar (resíduos da cola). A empresa estuda 

também a reutilização dos resíduos (borra) da tinta, armazenando em tambores para 

realização de testes. Para isso, tem mantido contatos com fornecedores para adquirir 

equipamentos prontos para a filtragem de solventes (acetona).

Para diminuir a poluição sonora, está em fase de implantação um projeto 

piloto para enclausurar as máquinas que ultrapassam os decibéis recomendados.

Importa ressaltar que a empresa, preocupada com o meio ambiente, concluiu 
outros projetos, como por exemplo, o sistema de captação interna de resíduos (pó +

1 CAD - Computer Aided Design (Design Computadorizado) -  refere-se ao desenho de novos produtos, 
ferramentas, e layout operacional. CAM -  Computer Aided Manufactoring (Manufatura Automatizada) -  
Auxilia o desenvolvimento da automação e manufatura, por unidade ou equipamaito individualmente 
automatizados.
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lascas de madeira) que após triturado, secado e misturado deu origem ao sistema de 

briquetagem. Sendo essa tecnologia de reciclagem desenvolvida pela própria empresa.

Atualmente a empresa está utilizando tintas a base d’água, para não oferecer 

riscos ao meio ambiente. E, a água utilizada nas caldeiras para a fabricação de 

briquetes, após resfriamento, é reutilizada nos banheiros para descarga sanitária.

No que tange aos procedimentos utilizados na condução dos projetos de 

inovações tecnológicas, a empresa não possui norma regulamentada. De acordo com o 

entrevistado existe:

“...uma política voltada para que, normalmente através de reuniões, a alta administração coloca 
os objetivos da empresa em relação aos investimentos, inovações dentro do produto e que cada 
uma, dentro do seu local de trabalho, deve desenvolver as atividades respeitando primeiramente o 
meio ambiente”.

Dessa forma, o processo de desenvolvimento de inovações tecnológicas na 

empresa é influenciado pela política ambiental.

4.2.2A Análise - Empresa B

A busca por fontes de inovações tecnológicas caminha paralelamente às 

necessidades e, oportunamente, a empresa acompanha as feiras nacionais e 

internacionais, que são as fontes mais visitadas pelo segmento moveleiro. As feiras 

possibilitam conhecer as tendências de mercado, as técnicas de produção e as 

procedências das inovações, obtidas com novas aquisições de máquinas e 

equipamentos. Nessas feiras, os interessados são informados e recebem sugestões 

quanto ao formato, cor, design e outros aspectos sobre os produtos.

As formas de inovações tecnológicas ocorridas na empresa B estão 

relacionadas diretamente com a filosofia da empresa em obter excelência na fabricação 

de seus produtos. Outros fatores como produtividade, competitividade, disponibilidade 

para atendimento de mercados novos, mão-de-obra e custo também influenciam a 

busca por inovações.
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TABELA 3 - INVESTIMENTOS NA ÁREA DE P&D -  EMPRESA B

Ano Faturamento (R$) Investimento em P&D
Valor (R$) %

1998 20.592.785,19 - -

1999 26.526.864,73 - -

2000 29.227.095,47 - -

2001 35.594.870,19 - -

Total
Fonte: Üados

111.941.615,58
da pesaiiisa. 2002.

- -

Quanto à intensidade da inovação tecnológica percebeu-se que a empresa B 

não tem registro formal de quanto investe em P&D. Acredita-se que isso ocorre pelo 

fato de a empresa ter como dogma a idéia de que os consumidores prezam muito 

mais pelo quesito preço, que pelos incrementos obtidos pela inovação tecnológica. 

Dessa forma, justifica-se, por parte da empresa, a ausência de registro a respeito de 

P&D.

A área de P&D é constituída por uma estrutura de pessoal envolvendo técnicos 

de nível médio e de nível superior. Na área de P&D, o corpo técnico da empresa B 

compreende 28,27% engenheiros de nível superior, 14,28% designers de nível médio, 

e 57,14% pessoal de apoio. Esse corpo técnico é pequeno em relação ao porte da 

empresa, mesmo assim, a empresa está despontando no mercado. Isso revela que o fato 

de não possuir uma estrutura de P&D não a impede de tomar decisões corretas e 

acompanhar o mercado. Por outro lado, a empresa aproveita as idéias e sugestões de 

seus colaboradores, independente de nível escolar. Por isso, muitas das inovações do 

processo produtivo ocorrem no ambiente interno da empresa prevalecendo, assim, 

experiências e habilidades dos próprios colaboradores. Nesse contexto, ROUSSEL, 

SAAD e BOHLIN (1992) argumentam que, hoje, as empresas que pretendem ser 

competitivas devem adotar a administração de terceira geração em P&D. Para eles, a 

terceira geração tanto pode ser intencional quanto estratégica, pois envolve gestores de 

todas as áreas.
Em decorrência disso, constatou-se que a empresa resolve seus problemas de 

P&D, à medida que estes aparecem, buscando soluções caracterizadas pela forma de 

inovação incremental, com pequenas inovações na forma, no desempenho e qualidade 

do produto. VASCONCELOS (1987) afirma que a função de P&D na empresa precisa
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ser estruturada de acordo com sua missão, objetivos e estratégias empresariais e 

tecnológicas e que a inovação depende da integração de várias áreas da empresa.

Também, observou-se que as inovações tecnológicas implementadas no 

processo e no produto se originam com base em diagnósticos que explicitam as 

necessidades de cada área. Esse diagnóstico geralmente considera a avalia as 

possibilidades econômicas da empresa e a emergência da inovação que deverá ser 

operacionalizada na cadeia produtiva.

O percentual de produtos que utilizam tecnologia desenvolvida internamente, 

sem influência externa varia entre 10% e 29%. Isso não significa que os 70% restante 

foram obtidos por órgãos especializados em P&D, mas sim, na sua grande maioria, 

desenvolvidas também internamente, porém, com influências externas vindas da 

participação em eventos, exposições e feiras nacionais e internacionais que 

contribuíram para o aprimoramento tecnológico realizado pela empresa.

Em relação às inovações tecnológicas voltadas ao meio ambiente (tecnologias 

de processo, tecnologias de produto, tecnologias apropriadas, tecnologias de controle e 

tecnologias limpas) evidenciou-se pelos resultados (ANEXO IV) que as tecnologias 

de processo obedeceram aos critérios: visitas freqüentes às feiras e exposições para 

aquisição de novos conhecimentos, tendências no que tange à tecnologia, matérias e 

design (4.1); adoção de práticas sistemáticas de economia de energia (4.3); recupera 

por algumas vezes materiais utilizados no processo durante o tratamento de resíduos 

(4.2) e, também, processa a reutilização da água consumida no processamento dos 

briquetes (4.4). Pode-se concluir por esses dados que a empresa B utiliza tecnologias 

de processo em maior grau que as demais empresas e é a única a fazer o 

reaproveitamento da água. No questionário aplicado apresentou a média de (4,00).

Tratando-se de tecnologias de produto a empresa, por muitas vezes, investe 

em embalagens de baixo impacto ambiental (4.5); a adoção de inovações tecnológicas 

tem como um dos objetivos a maior durabilidade dos produtos (4.7); a empresa assume 

responsabilidade ambiental como fabricante dos produtos após a venda e consumo, 
priorizando materiais que possam ser reciclados ou reutilizados (4.9); e, por algumas 

vezes realiza modificações/alterações nas matérias-primas, objetivando não agredir o
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meio ambiente (4.6). Em relação às exigências dos clientes raramente contribuem para 

modificações nos produtos (4.8). Em relação à utilização de tecnologias de produto, a 

média foi de (3,40).

Em relação às tecnológicas apropriadas, a empresa é, dentre as três empresas 

pesquisadas, a que mais utiliza o trabalho humano (4.10). Tanto quanto nas demais 

analisadas predomina recursos renováveis como matéria-prima (4.11). Verifica-se que 

a empresa sempre faz uma análise do contexto ecológico antes de optar por 

determinada tecnologia (4.12); e sempre prioriza a melhoria das condições de saúde, 

segurança e bem-estar dos funcionários (4.13).

Concluindo, pode-se afirmar que a empresa B é a que mais se utiliza das 

tecnologias apropriadas dentre as demais, com média (4,75). Nesse sentido, CASTOR 

(1983) enfatiza que as tecnologias apropriadas são aquelas que levam em consideração 

fatores sociais, ambientais e são economicamente eficientes.

Já, em relação às tecnologias consideradas de controle a empresa, utiliza 

também em elevado grau o tratamento de resíduos como forma de controle (4.14). 

Possui tecnologias de controle dos níveis de poluição nas áreas de produção e 

armazenamento (4.15); utiliza também, em elevado grau, o tratamento de resíduos 

como forma de controle (4.16). As tecnologias de controle por muitas vezes 

acompanham as mudanças técnicas nos projetos, processo e sistema produtivo 

definidas pela empresa (4.17). Os resultados obtidos revelaram que a empresa faz uso 

de tecnologias de controle e está à frente das demais nesse quesito, apresentando 

média de (4,25).

Em relação às tecnologias limpas, verifica-se que a empresa B é a que melhor 

utiliza as tecnologias limpas. Suas respostas ao questionário revelam que raramente 

utiliza energia alternativa (4.18); por muitas vezes opta por tecnologias preventivas de 

poluição e geração de resíduos (4.20); por algumas vezes modifica equipamentos para 

estimular a recuperação e/ou reciclagem dos produtos (4.19); e, as operações de 

pintura emitem alguns resíduos (4.21).
Pode-se afirmar que a empresa B utiliza tecnologias limpas em maior grau 

dentre as demais, mesmo estando abaixo da média (3,00). Nesse sentido, LEMOS e
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NASCIMENTO (1999) afirmam que as empresas, quando começam a preocupar-se 

com os impactos e oportunidades ambientais de seus negócios, adotam estratégias de 

Produção Mais Limpa, começam a usufruir de um processo de melhoria contínua que 

propicia o surgimento de inovações, as quais facilitam o alcance da competitividade.

Os depoimentos coletados revelam que a empresa, muitas vezes, modifica 

equipamentos para estimular a recuperação e/ou reciclagem dos produtos. Em relação 

à borra da tinta está em fase de pesquisa e desenvolvimento para o reaproveitamento 

da mesma.

A empresa possui diversos projetos em andamento, também originados do 

setor de produção e do setor de gerenciamento de resíduos. São eles: implantação de 

cabine com cortina d'água para reter flocos de cola, projeto para enclausuramento de 

máquinas visando a redução do barulho e também reduzir os gastos com as aquisições 

dos EPI, projeto para tratamento da borra da tinta objetivando a reutilização da mesma 

e diagnóstico para tratar a emissão de poluição atmosférica (fumaça das caldeiras).

Os projetos concluídos foram: implantação de sistema de exaustão e captação 

interna de resíduos -  fabricação de briquetes, projeto que levou a empresa a obter a 

premiação PPA 2001 -  Premio Paraná Ambiental, com ‘Tecnologia de Reciclagem’ 

Revista Paraná Ambiental, (2001, p.18-19), processo de captação de água usada na 

fabricação do briquete é reaproveitada nas descargas sanitárias, utilização de tintas à 

base d’ água nas operações de pintura, implantação do sistema de coleta seletiva de 

lixo.

4.2.2.5 Descrição das informações levantadas - Empresa C

Em relação ao indicador fontes de inovações tecnológicas, a empresa C 

aproveita várias fontes, principalmente aquelas que causam maior impacto nas feiras, 

eventos especializados, consultas e exposições nacionais. A empresa também se 
alimenta de fontes como revistas onde acompanha as tendências de mercado.

Formas de inovações tecnológicas: os principais fatores que influenciam a 

empresa a inovar são: o aumento da produtividade, competitividade, disponibilidade 

para atendimento de mercados novos. Desse modo, as inovações tecnológicas se 

processam, primeiramente a partir da elaboração de um projeto, em que se planeja
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todas as etapas de fabricação do produto (materiais, custo, pesquisa de mercado, 

estimativa de vendas). Participam os departamentos de Marketing, Produção, 

Suprimentos, Custos e Design, constroem um protótipo e realiza-se uma avaliação da 

possibilidade de competitividade. Somente após esse processo, as inovações se 

concretizam.

Quanto à intensidade da inovação tecnológica a empresa C possui uma 

unidade de P&D estruturada e apoiada pelos setores de suprimentos, marketing, 

produção, design, além de corpo técnico especializado que compreende: 01 pessoa 

com dedicação integral, nível superior; 05 pessoas com dedicação parcial, nível 

superior; 05 técnicos com dedicação parcial, nível médio. Usando de recursos 

disponíveis na empresa, esse grupo faz pesquisa de mercado e contatos com 

consumidores em lojas. Os dados alcançados nas pesquisas servem de requisitos para 

desenvolver seus próprios protótipos de produto e amostras que, após uma avaliação 

minuciosa, são lançados no mercado.

O percentual destinado à Pesquisa e Desenvolvimento nessa empresa foi de 

0,86% do faturamento bruto, no período de 1998 à 2001.

Beneficiando-se com as experiências adquiridas no processo produtivo, e 

considerando as palavras do entrevistado:

“...depois que ciiamos nosso departamento de design, na empresa, de um tempo para cá, foi 
totalmente remodelado. Houve uma mudança criativa, muito significativa. Antigamente, todas as 
feiras que participávamos eram aqueles móveis padrão, hoje não, os móveis já estão bem 
diferentes. Está se ganhando em inovações”.

No tocante às inovações tecnológicas implementadas no processo e no 

produto, a empresa, por meio do sistema de qualidade, mantém uma “Estratégia de 

melhoria contínua” buscando inovar os produtos constantemente. Um dos exemplos é 

a substituição do modelo de puxadores dos produtos a cada seis meses. Nesse sentido 

possui ferramentas que possibilitam, aos encarregados e gerentes de diversas áreas, a 
elaborar projetos estruturados em diagnósticos concretos e que tragam benefícios 

futuros e resultados positivos para a empresa. A empresa também investe em design e 

participa de vários eventos nacionais de tendências, de modelos de produtos, para 

poder desenvolver novos protótipos, buscando modelos diferenciados.
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0  percentual de produtos que utilizam tecnologias desenvolvidas internamente 

está entre 10% e 29%.

Dessa forma, a empresa realizou inovações tecnológicas partindo de 

necessidades ditadas pelo próprio mercado. Considerando essas necessidades concluiu 

projetos para a aquisição de novos equipamentos ( Dupla Soft/Reta Magnum - 

esquadra de borda), visando aumentar sua capacidade de produção, bem como 

melhorar o acabamento nas extremidades das peças. Implantou um gerador de energia 

próprio e um sistema de exaustor. A empresa possui em andamento projetos para 

mudanças no layout e implantação da ISO 14000.

No que tange aos procedimentos utilizados na condução dos projetos de 

inovações tecnológicas, a empresa possui a Norma ISO 9000 e com base nessa 

desenvolve o PEM - projeto estratégico de melhoria. O processo detalha como está o 

diagnóstico, determina um cronograma no qual define todas as etapas, passo a passo. 

De acordo com o entrevistado:

“Nosso intuito é aumentar a produtividade cada vez poluindo menos. Quando vamos adquirir 
uma máquina nova procuramos conhecer a produção sonora, assim como as máquinas que 
produzem menos pó, aproveitamento da matéria-prima com redução de resíduos. É algo que esta 
começando a ser pensado, está começando a nascer”.

4.2.2.Ó Análise -  Empresa C

Na pesquisa de campo, observou-se que a empresa aproveita de várias fontes 

de inovações que causam maior impacto nas feiras nacionais. Nesse sentido, 

ROSENTHAL e MOREIRA (1992) argumentam que a fonte principal de inovação 

para uma organização deve ser a atitude da empresa com relação à tecnologia e essa 

atitude deve estar condicionada em função do mercado ou do governo.

Em relação às formas de inovações tecnológicas processadas na empresa C 

nota-se que esta considera fatores que influenciam a produtividade, competitividade, 

disponibilidade para atendimento de mercados novos, mão de obra, custo e tantos 

mais.
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TABELA 4 - INVESTIMENTOS NA ÁREA DE P&D -  EMPRESA C

Ano Faturamento (R$) Investimento em P&D
Í Valor (R$) %

1998 9.600.000,00 76.800,00 0,80
1999 14.400.000,00 84.400,00 0,60
2000 19.200.000,00 172.800,00 0,90
2001 24.000.000,00 240.000,00 1,00
Total

Fonte: Dados c
67.200.000,00

la nesaiiisa. ÍÜ02.
576.000,00 0,86

Quanto à intensidade da inovação tecnológica notou-se, também, que a 

empresa investiu em P&D 0,86%do faturamento bruto no mesmo período 

demonstrando atitudes empreendedoras, pois a P&D é a mola propulsora para o 

desenvolvimento da empresa, principalmente para fazer a concorrência, melhorando o 

design dos produtos e reduzindo preços.

Na área de P&D, o corpo técnico da empresa compreende: 45,45% técnicos de 

nível superior, 9,09% designers de nível superior, 27,27% técnicos de nível médio, 

12,5% auxiliares técnicos de nível médio e 16,6% pessoal de apoio. Verificou-se que 

na área de P&D, a empresa possui um departamento de P&D estruturado, em que 

busca tanto no mercado consumidor dos produtos acabados, quanto nos fornecedores 

de matéria-prima, informações técnicas necessárias para manter a qualidade e ampliar 

as inovações no produto. Em decorrência disso, constatou-se que a empresa resolve 

seus problemas de P&D à medida que esses aparecem, buscando soluções 

caracterizadas pela forma de inovação incremental, com pequenas inovações na forma, 

no desempenho e qualidade do produto. Sendo assim, é possível concordar com a 

argumentação de ROUSSEL, SAAD e BOHLIN (1992) que “na P&D de terceira 

geração, os gerentes gerais e os gerentes de P&D trabalham como parceiros que 

compartilham e combinam seus pontos de vista para decidir o que fazer, por que e 

quando. Agindo assim, levam em conta as necessidades de cada negócio e da 

corporação...”.

Também observou-se que as inovações tecnológicas, implementadas no 

processo e no produto se concretizam a partir da elaboração de um projeto, em que se 

verifica toda a viabilidade de realização pela empresa. Com o desenvolvimento de um
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protótipo, determina-se todo o processo da cadeia produtiva da qual vai se 

operacionalizar.

Quanto ao percentual de produtos que utilizam tecnologia desenvolvida 

internamente, a pesquisa mostrou índices de 10% e 29% de inovações desenvolvidas 

sem influência externa. Isso não significa que os 70% restante, foram obtidos por 

órgãos especializados em P&D, mas sim, na sua grande maioria, desenvolvidos 

também internamente, porém, com influências externas vindas da participação em 

eventos, exposições e feiras nacionais e internacionais que contribuíram para o 

aprimoramento tecnológico realizado pela empresa.

Quanto às inovações tecnológicas voltadas ao processo (ANEXO IV), a 

empresa tem participado freqüentemente de feiras e exposições para adquirir novos 

conhecimentos e tendências no que tange à tecnologia, materiais e design (4.1); pratica 

a economia de energia (4.3); por muitas vezes recupera os materiais utilizados durante 

o tratamento dos resíduos no processo produtivo (4.2); não faz o reaproveitamento da 

água (4.4); a média final alcançada pela empresa foi de (3,00).

Tratando-se de tecnologias de produto na empresa C investe-se por algumas 

vezes em embalagens de baixo impacto ambiental (4.5); realizam-se 

modificações/alterações nas matérias-primas utilizadas (4.6); por muitas vezes a 

empresa assume responsabilidade ambiental como fabricante dos produtos após a 

venda e consumo, priorizando materiais que possam ser reciclados ou reutilizados 

(4.9); e, em relação às exigências dos clientes estes contribuem para modificações nos 

produtos com o objetivo de não agredir o meio ambiente (4.8). Os resultados 

possibilitaram a conclusão de que a empresa faz uso de tecnologias de produto, 

obtendo média (3,40).

Em relação às tecnologias apropriadas, nota-se pelos resultados que há uma 

acentuada utilização de tecnologias que utilizam mão de obra humana (4.10); da 

mesma forma, a utilização de recursos renováveis como matéria-prima (4.11); na 

maioria das vezes, antes de se adotar uma determinada tecnologia analisa o contexto 
ecológico (4.12); prioriza a melhoria das condições de saúde, segurança e bem-estar 

dos funcionários (4.13). Assim, os resultados das investigações permitem concluir que
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a empresa C utiliza-se, predominantemente, de tecnologias apropriadas, apresentando 

média de (3,75).

Em relação às tecnologias consideradas de controle pode-se verificar que, na 

maioria das vezes, utiliza-se de equipamentos de controle da poluição interna (4.14), 

possui tecnologias de controle dos níveis de poluição nas áreas de produção e 

armazenamento (4.15); e, utiliza por muitas vezes, como forma de controle o 

tratamento de resíduos (4.16); as tecnologias de controle por muitas vezes 

acompanham as mudanças técnicas nos projetos, processos e sistemas produtivos 

definidos pela empresa (4.17). Os resultados possibilitaram a conclusão de que a 

empresa faz uso de tecnologias de controle, obtendo média de (4,00).

Em relação às tecnologias limpas, a empresa C se utiliza moderadamente de 

tecnologias limpas, pois algumas vezes modifica equipamentos para incentivar a 

recuperação e/ou reciclagem dos produtos (4.19). Algumas vezes utiliza energia 

alternativa (4.18); não possui resíduos originários da pintura dos produtos (4.21); 

emprega muitas vezes tecnologias para prevenir a poluição e a geração de resíduos 

(4.20). No questionário aplicado obteve a média (2,75).

A empresa possui em andamento os seguintes projetos: ampliação do espaço 

físico, implantação da ISO 14000 - sistema de qualidade. Os projetos concluídos 

foram: implantação Norma ISO 9002:1994 e a Norma ISO 9001:2000 (para se adequar 

até 2003), aquisição e implantação de um sistema de exaustão, implantação de coleta 

seletiva de lixo, associação junto ao CETEC (Centro de tecnologia e Desenvolvimento 

Sustentável), visando a uma política de segregação de resíduos, implantação de um 

gerador de energia próprio, construção de restaurante industrial e construção de 

banheiros por setor.

4.2.2.7 Análise Conclusiva da Variável Inovação Tecnológica

Essa análise da variável inovação tecnológica teve como propósito responder 

a seguinte pergunta de pesquisa: como se caracterizam as inovações tecnológicas 

implementadas nas empresas moveleiras no período de 1998 a 2001?
Diante dos riscos futuros e já existentes, as legislações que amparam o meio 

ambiente tomaram-se mais rigorosas levando as empresas a reformularem suas
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estratégias considerando a variável ambiental. Nesse contexto surge a inovação 

tecnológica como uma possível solução para os problemas ambientais.

Dessa forma, as empresas A, B e C realizaram inovações tecnológicas 

partindo de necessidades ditadas pelo próprio mercado. As inovações foram diversas e 

variaram entre as radicais e incrementais. O aumento da produção, a competitividade, 

a qualidade do produto, a redução dos custos, a possibilidade de lucro, a inspeção dos 

órgãos públicos de defesa ambiental, as pressões da comunidade e o meio ambiente 

foram as principais causas das inovações tecnológicas realizadas pelas empresas. E, 

diante dessas necessidades, as empresas A, B e C, para garantir a qualidade 

ambiental, iniciaram a busca pelos processos de inovações tecnológicas. Essa busca 

considerou praticamente os mesmos critérios nas três empresas.

Quanto às tecnologias de processo, as empresas apresentam procedimentos 

semelhantes em questões referentes à participação freqüente em feiras e exposições; 

prática de economia de energia e recuperação dos materiais utilizados durante o 

tratamento dos resíduos. Porém, os procedimentos são divergentes quanto ao 

reaproveitamento da água que fica somente para a empresa B. Nesse contexto, 

KRUGLIANKAS (1996) argumenta que o desenvolvimento de tecnologias de 

processos de produção não poluentes, isto é, tecnologias limpas, constituem somente 

parte do desafio a ser enfrentado pelas empresas, visando eliminar os impactos 

ambientais para todo o ciclo de vida do produto.

Tratando-se de tecnologias de produto as empresas apresentam um consenso 

quando se trata da utilização de embalagens de baixo impacto ambiental; alterações 

nas matérias-primas utilizadas; responsabilidade ambiental priorizando materiais que 

possam ser reciclados ou reutilizados; adoções de inovações tecnológicas que 

objetivam a durabilidade dos produtos. Em relação às contribuições dos clientes para 

modificações nos produtos, as empresas A e B raramente consideram relevantes as 

contribuições dos clientes.

Em relação às tecnologias apropriadas, as empresas revelam comportamento 

semelhante quanto à utilização de tecnologias que utilizam mão de obra humana; 

utilização de recursos renováveis; análise do contexto ecológico quando da adoção de
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tecnologias adaptadas; priorizam a melhoria das condições de saúde, segurança e bem- 

estar dos funcionários. Assim, os resultados indicam a utilização de tecnologias 

apropriadas.

Tratando-se de tecnologias de controle as empresas apresentaram pontos 

convergentes em questões de utilização de equipamentos de controle de poluição 

interna; redução dos níveis de poluição nas áreas de produção e armazenamento; 

elevado grau no tratamento de resíduos; as tecnologias de controle acompanham as 

mudanças técnicas em projetos, processo e sistema produtivo. Esses resultados 

permitem concluir que as empresas, efetivamente, fazem uso de tecnologias de 

controle.

E, em relação às tecnologias consideradas limpas, as empresas apresentam 

pontos semelhantes, com uma leve oscilação entre as questões que se referem à 

utilização moderada de tecnologias limpas; modificações de equipamentos para 

incentivar a recuperação e/ou reciclagem dos produtos; utilização de energia 

alternativa; emprego de tecnologias para prevenir a poluição e a geração de resíduos 

nas operações de pintura.

Com um enfoque sempre direcionado ao mercado, as inovações tecnológicas 

dos produtos, nas empresas A, B e C foram mais freqüentes que as inovações no 

processo. A tecnologia incremental adaptada internamente teve um espaço maior e 

resultou dos conhecimentos e experiências adquiridas, ao longo do tempo, por seus 

colaboradores. As três empresas deixam claro que do ponto de vista econômico, é mais 

viável adaptar otimizando e modificando o processo já  existente para alcançar uma 

produção mais limpa.

Quando se fala em inovação tecnológica não se pode deixar de enfatizar a 

importância dos projetos desenvolvidos pelas empresas, pois segundo ZAWISLAK et 

al (1998), nos projetos define-se o Planejamento, a execução e ao mesmo tempo os 

objetivos, metas, papéis dos envolvidos, cronogramas e orçamentos para otimização da 

atividade de inovação tecnológica.
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Considerando o modelo de inovação de HENDERSON e CLARK1, citado por 

CUNHA (1999) acredita-se que, apesar das diferenças, as inovações realizadas pelas 

três empresas podem ser encaixadas nos tipos incremental e radical.

Na busca por inovações, as empresas A, B e C partilham da mesma idéia, ou 

seja, consideram a tecnologia uma aliada para essa finalidade. Contudo, sentem-se 

pressionadas pelo mercado, principalmente pelo quesito competitividade e também 

pelas imposições das leis ambientais.

Em decorrência do exposto, acredita-se que a caracterização das inovações 

tecnológicas implementadas nas empresas moveleiras em estudo se concretiza pelas 

necessidades de mudanças. Essas mudanças se originaram das exigências do mercado 

(competitividade, qualidade), mas também das exigências ambientais dos órgãos 

públicos de defesa ambiental, os quais começaram autuar as empresas 

responsabilizando-as frente aos danos ambientais.

4.2.3 Influência da política ambiental nas inovações tecnológicas das empresas

4.2.3.1 Influência da política ambiental nas inovações tecnológicas - Empresa A

Em relação às diretrizes ambientais, a empresa tenta cumprir as legislações 

relativas ao meio ambiente, e encontra-se em processo de implantação da licença 

prévia com prazos definidos para o licenciamento junto ao IAP (Instituto Ambiental do 

Paraná). O atendimento a essas legislações de certa forma obrigou a empresa a inovar 

seus processos tecnológicos.

Outras iniciativas de prevenção também influenciaram as inovações, tais como 

os programas PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e PCMSO 

(Programa de Controle Médico de saúde Ocupacional); SEP ATI (Semana Interna de 

Prevenção de Acidentes de Trabalho); disponibilidade de orçamento para política 

ambiental quando necessário e a presença de especialistas para a área de gestão 

ambiental (Eng. Químico, Técnico de Segurança e Gerente de Produção).

1 HENDERSON, R. e CLARK. K. B. Architectural Inoovation: The Reconfiguration of Existing Product 
Tecnologies and the Gailure of Estalished Firms. Administrative Science Quartely, v. 35, p. 9-30, 1990.
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As práticas de controle da poluição atmosférica, também obrigaram a 

empresa a inovar. Assim, construiu um sistema de exaustão, kits de contenção nas 

salas onde são armazenados os produtos químicos, instalações de chuveiros de 

emergência em caso de acidentes e a substituição do gás Freon por Cloreto de Mileno, 

gás 141-D, e o tipo de cola usada por outra marca (sem cheiro). Essas iniciativas 

resultaram em inovações tecnológicas de processos e/ou produtos.

Outro fator que influenciou nas inovações foi o controle da poluição sonora, 

com a criação do sistema de monitoração dos níveis em alta freqüência.

Em relação aos aspectos referentes aos estágios de desenvolvimento de 

gerenciamento ambiental, a empresa encontra-se na fase orientada para a prevenção, 

alcançada também pelas inovações tecnológicas. Isso demonstra o seu envolvimento 

no sentido de atender as regulamentações e/ou exigências dos órgãos competentes de 

defesa ambiental e do mercado.

A coleta seletiva dos resíduos também trouxe inovações, oportunidades de 

mercado e altos retornos financeiros para a empresa, a partir da reciclagem dos 

resíduos da espuma.

É interessante notar que da mesma forma que a política ambiental influencia 

as inovações internas na empresa, o inverso também acontece, as inovações 

tecnológicas disponíveis no mercado e expostas de diferentes formas também 

influenciam as inovações internas da empresa. Desse modo, a empresa sofre influência 

da política ambiental que ela própria desenvolve, mas, ao mesmo tempo é influenciada 

pelas novidades que o mercado desenvolve e oferece, portanto, sujeita-se à influências 

externas e internas.

Nesse sentido se explica, por exemplo, as viagens internacionais que realiza 

(Estados Unidos e Alemanha) para conhecer as novas tecnologias apresentadas para o 

segmento e relacionadas à matéria-prima, design, produto e processo; intensidade das 

inovações; formas de inovações; e viagens nacionais; participação em feiras e 

exposições procurando conhecer as tendências de mercado. Dessa forma, atraída por 

maquinários de última geração, a empresa aposta que as inovações trarão aumento da
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produção, melhoria na qualidade do produto, economia da produção, redução de custo; 

poder de competitividade, entre outras vantagens.

4.2.3.2 Influência da política ambiental nas inovações tecnológicas - Empresa B

As principais inovações que a empresa realizou são atribuídas às mudanças no 

seu modelo de desenvolvimento. Para tanto, trabalhou na conscientização permanente 

dos funcionários e nas diretrizes ambientais, isto é, licenças e meios previstos para 

reduzir os impactos ambientais; atendimento às exigências dos órgãos do IAP - 

Instituto Ambiental do Paraná e do IBAMA (Instituto Brasileiro do meio Ambiente).

A preocupação ambiental sentida pela alta administração foi repassada aos 

funcionários e tomou-se fator decisivo na busca por inovações. Dessa forma, mesmo 

possuindo uma estrutura de gestão ambiental amadora, a empresa apresentou planos de 

ação e cronogramas de atividades que foram desenvolvidos pelos diferentes 

departamentos, entre eles, o departamento de gerenciamento de resíduos, responsável 

pela gestão e o acompanhamento das atividades voltadas à política ambiental.

‘Produzir o melhor pelo menor preço possível; respeitar e cumprir todos os 

nossos deveres, inclusive ética para com nossos clientes e colaboradores; preservar a 

natureza, uma fonte de vida e matéria-prima’, são aspectos que traduzem as políticas 

ambientais da empresa B. Essa filosofia, associada à estrutura de gestão ambiental, 

garantiu à empresa a conquista da pró-atividade.

O estágio de desenvolvimento de gerenciamento ambiental alcançado, ou 

seja, a política ambiental (intema) orientada para pró-atividade demonstra que tomou- 

se eficiente, em virtude das inovações por ela realizadas. Para tanto, a empresa dedicou 

tempo para as questões ambientais, desenvolveu a educação ambiental por meio de 

programas para treinar os trabalhadores, elaborou relatórios mensais, revisou recursos 

existentes e encontrou maneiras mais adequadas para limitar os riscos de poluição. 

Essas iniciativas exerceram grandes influências sobre as inovações.

Outras ações também foram desenvolvidas e resultaram em inovações, como 

por exemplo, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e PCMSO 
(Programa de Controle Médico de saúde Ocupacional) que fazem parte das iniciativas 

de preservação do meio ambiente, da saúde e da integridade de todos os trabalhadores
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e também impulsionaram a empresa rumo às inovações. Nesse contexto, tem como 

suporte técnico humano um turismólogo, dois técnicos de segurança, um técnico 

florestal, um médico e uma fonoaudióloga.

A consciência ambiental traduzida num trabalho constante com os 

funcionários resultou em inovação. Nesse sentido, a empresa implantou recentemente 

a SIPATI - Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, realizada 

anualmente, para reforçar o trabalho de conscientização dos funcionários em relação 

ao meio ambiente.

A necessidade e a urgência na criação dos sistemas de monitoramento foram 

fatores decisivos no processo de inovações e representam, atualmente, as melhores 

inovações realizadas pela empresa. As práticas de controle ambiental referentes ao 

controle da poluição atmosférica e sonora exigiram a criação de um sistema de 

monitoramento e de exaustão.

As vantagens competitivas e economia de recursos foram, também, atrativas 

para que a empresa investisse em inovações. Assim, implantou o sistema de 

reaproveitamento de resíduos sólidos, que é o sistema de briquetagem, que consiste em 

triturar e prensar os resíduos da madeira transformando-os em briquetes. Trata-se de 

uma inovação que trouxe significativas economias para a empresa que hoje tem, no 

briquete, uma grande oportunidade de negócios. Essa inovação foi representativa 

tanto para o meio ambiente, por assegurar um destino adequado para os resíduos 

sólidos quanto para a economia, visto que a venda dos briquetes cobre quase todo o 

custo da energia gasta pela empresa.

Desse modo, o avanço tecnológico só foi possível porque a empresa possui 

uma consciência ambiental, apresenta programas de prevenção de riscos ambientais, 

um comportamento empreendedor, visualiza oportunidades de negócios e poder de 

competitividade nas inovações, acredita na economia de recursos, enfim, possui uma 

política ambiental que abrange praticamente todos os setores. A consciência ambiental 

ganhou espaço na filosofia da empresa e hoje tem assegurado o status de missão.
Sem dúvida, a política ambiental interna desenvolvida pela empresa foi 

responsável pelas inovações tecnológicas mais significativas que a mesma apresentou.
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No entanto, não se pode negar que a empresa também recebeu influências externas, 

oriundas de empresas fabricantes de maquinários de última geração que prometem 

grandes vantagens para o processo produtivo. Nesse sentido, a empresa busca, em 

fontes de inovações tecnológicas, isto é, feiras nacionais e internacionais (Feira 

Internacional da Construção, Engenharia e Arquitetura, Feira do Construtor, 

MOVELPAR - Feira de Móveis do Estado do Paraná, FIC - Feira internacional da 

Qualidade em Máquinas, Matérias Primas e Acessórios para Indústrias Moveleiras) 

informações que possam assegurar sua permanência no mercado, de modo 

satisfatório. Além disso, as feiras também influenciam as inovações, pois trazem 

informações que orientam quanto as técnicas de produção, procedências das 

inovações, aquisições de máquinas e equipamentos; sugestões quanto ao formato, cor, 

design e outros aspectos sobre os produtos. Representa, ainda, uma grande 

oportunidade para que a empresa exponha seus produtos e conheça os produtos de seus 

concorrentes.

Assim sendo, a empresa recebe influências internas originadas no seu 

cotidiano e externas oriundas de esferas Federais, Estaduais e Municipais e do próprio 

mercado com sua gama de tecnologias de última geração.

4.2.3.3 Influência da política ambiental nas inovações tecnológicas - Empresa C

As políticas ambientais influenciaram as inovações tecnológicas na empresa C 

de diferentes formas. A empresa, sentindo-se pressionada a cumprir as diretrizes 

ambientais adotou uma política de segregação de resíduos em conjunto com o 

CETEC. Implantou os programas PPRA (Programa de Prevenção e Riscos 

ambientais), que tem por objetivo preservar a saúde e a integridade de todos os 

funcionários e a preservação do meio ambiente e PCMSO (Programa de Controle 

Médico de Saúde Ocupacional). Procura conscientizar seus funcionários por meio de 

palestras e reuniões setoriais, visando esclarecer os benefícios que eles podem 

usufruir.
Essas iniciativas contribuíram para o alcance de um estágio de 

desenvolvimento de gerenciamento ambiental, isto é, a fase da prevenção. Este 

estágio foi alcançado pelas inovações que a empresa realizou, tais como coleta
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terceirizada de seus resíduos, isto é, a empresa faz a segregação de resíduos e está 

associada ao CETEC — (Centro de Tecnologia em Ação e Desenvolvimento 

Sustentável), órgão encarregado de fazer a coleta e tratamento desses resíduos para 

posterior comercialização, programas de educação ambiental inclusive uma escola na 

própria empresa, mudanças em seus processos considerando satisfatório o sistema 

atual de tratamento de seus resíduos, elaborou relatórios mensais que foram 

apresentados e avaliados pela gerência, revisão dos recursos existentes e limitação dos 

riscos de poluição. Essas iniciativas não se concretizam no âmbito de todos os setores 

da empresa, por esse motivo possui uma política ambiental orientada para a prevenção.

Apesar da gestão ambiental não ser prioridade máxima para a empresa, não se 

pode negar que as poucas iniciativas em relação à política ambiental impulsionaram as 

inovações tecnológicas. Estas inovações podem ser notadas nas práticas de controle 

ambiental, especialmente da poluição atmosférica, com a adoção de um exaustor para 

controlar o pó e na segregação dos resíduos.

A política ambiental desenvolvida no ambiente interno da empresa influenciou 

de forma decisiva o desenvolvimento das inovações tecnológicas. O aumento da 

produtividade, a competitividade e a disponibilidade para atendimento de mercados 

novos foram os principais critérios que asseguraram as inovações. Porém, influenciada 

por questões externas, a empresa participa de feiras, eventos especializados, consultas 

e exposições nacionais. Dessa forma, o mercado cria necessidades para, depois, 

induzir a empresa a inovar para suprir essas necessidades. Isso não significa que as 

empresas possuem tais necessidades, mas a partir do momento que o mercado as cria, 

elas não possuem muitas alternativas, senão supri-las. E, assim, investem em formas 

de inovações tecnológicas; intensificam as inovações; implementam inovações 

tecnológicas no processo e no produto procurando garantir a produtividade. O aumento 

da produção, a qualidade do produto, a redução dos custos, a possibilidade de lucro, a 

inspeção dos órgãos de defesa ambiental, as pressões da comunidade, custos e o meio 

ambiente.



157

4.2.3.4 Influência da Política Ambiental nas Inovações Tecnológicas das empresas A,

B e C -  Análise Conclusiva.

Constatou-se que nenhuma das empresas analisadas possui uma política 

ambiental documentada, implantada e comunicada a todos os funcionários. Mas, 

percebeu-se que as empresas, mesmo não tendo oficializado sua política ambiental, 

mantêm o compromisso em cumprir a legislação, as regulamentações, ou seja, 

exigências relevantes as quais encontram-se submetidas.

Nesse sentido, a adoção de políticas ambientais, até o momento, 

implementadas nas empresas estão relacionadas com a legislação ambiental. A 

obrigatoriedade no cumprimento das exigências impostas pelos órgãos ambientais 

geraram, nas empresas, a necessidade de reverem seus processos tomando-os menos 

poluentes e, portanto levando-as a investirem em inovações tecnológicas. Assim, as 

empresas adotaram o controle de emissão de poluentes. Como a adoção desse sistema 

representa uma idéia nova, uma iniciativa diferente que redireciona algumas práticas 

da empresa, pode ser considerado uma inovação tecnológica.

Por outro lado, todas as mudanças e iniciativas feitas pelas empresas para 

tomar o processo produtivo mais limpo e ecologicamente saudável indicam que as 

empresas estudadas estão, gradativamente, comprometendo-se com a gestão da 

mudança e garantindo a proteção ambiental.

Sabe-se que a implantação do Sistema de Gestão Ambiental implica em 

mudanças na organização, envolvendo novas práticas, novas estratégias, novas 

ferramentas, colocando as questões ambientais como prioridade máxima. Nesse 

sentido, essas mudanças podem ser consideradas como inovações tecnológicas de 

processo, principalmente porque o SGA impõe exigências quanto ao controle de 

aspectos ambientais, obrigando as empresas a monitorarem, continuamente, as 
atividades e tarefas do processo produtivo, que se refletem nos objetivos das empresas.

A monitoração dos níveis de poluição atmosférica e sonora é outro aspecto em 

que a política ambiental influenciou nas inovações tecnológicas de processo, nas 

empresas A, B e C. Por outro lado, o tratamento dos resíduos e a substituição de 

produtos químicos poluentes por outros não poluentes influenciaram as inovações
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tecnológicas de produtos. Entretanto, fica difícil estabelecer uma linha divisória entre 

inovações tecnológicas de processo e inovações tecnológicas de produto, dado o 

caráter de dependência que uma exerce sobre a outra.

Os projetos concluídos, nas empresas A, B e C, são os indicativos mais fortes 

que as empresas possuem para comprovar as inovações tecnológicas que realizaram. 

Alguns desses projetos, como por exemplo, sistema de captação interna de resíduos 

(pó+lascas de madeira), adaptação de caldeiras, enclausuramento de uma máquina 

(teste-piloto), implantação de sistema de coleta seletiva de lixo, utilização de tinta a 

base de água no processo de pintura (empresa B); implantação da Norma ISO 

9002:1994 e Norma ISO 9001:2000, aquisição do sistema de exaustão, implantação de 

coleta seletiva de lixo, implantação de um gerador de energia própria, (empresa C); a 

fabricação (parcial) de uma máquina aglomerador para a reciclagem de resíduos de 

espuma, a substituição do Freon por Cloreto de Mileno - gás 141 D, produto menos 

agressivo à camada de ozônio, mudanças no layout da empresa visando maior 

segurança dos funcionários e melhoria na qualidade de vida no trabalho (empresa A) 

são inovações de processo que, conseqüentemente, representam inovações 

tecnológicas nos produtos.

Nessa perspectiva, os projetos em andamento também apontam para as 

inovações tecnológicas que as empresas pretendem realizar. Entre eles, destacam-se a 

segregação e tratamento de resíduos junto ao CETEC (empresa C); a implantação de 

novo layout para que todo o processo possua cortina da água para reter os flocos da 

cola, enclausuramento das máquinas visando reduzir o barulho e gastos com 

aquisições de EPI, tratamento da borra da tinta visando ao reaproveitamento no 

processo de pintura, diagnóstico da emissão de efluentes atmosféricos para 

desenvolver o controle da fumaça (empresa B). Esses projetos podem ser 

considerados como inovações tecnológicas de processos com implicações futuras nos 

produtos.
Nesse contexto, percebe-se que as empresas pesquisadas estão começando a 

definir, na forma de planos de ação, uma política ambientalmente saudável e 

responsável. Seus investimentos, na melhoria do meio ambiente, demonstram a
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influência que as políticas ambientais exerceram sobre as empresas. Portanto, as 

políticas ambientais podem impulsionar as empresas em direção à inovação 

tecnológica e também aumentar a competitividade dessas no mercado, dando início a 

uma série de mudanças na forma como as coisas são realizadas nessas empresas. 

Assim, as políticas podem ser consideradas como movimentos que acabam por 

apresentar reflexos profundos nas inovações tecnológicas das empresas.

Concluindo, as políticas ambientais influenciaram as inovações tecnológicas, a 

ponto de modificar o modelo de desenvolvimento já  consolidado pelas empresas. Cada 

tomada de decisão, relativa ao processo e/ou produto esbarra na questão ambiental, 

obrigando-as a centrarem suas estratégias nas bases das Políticas ambientais, no 

atendimento às legislações, primando por práticas ambientalmente saudáveis, revendo 

continuamente seus procedimentos e ações.
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QUADRO 10 - SÍNTESE DA POLÍTICA AMBIENTAL
POLÍTICA

AMBIENTAL
EMPRESA ‘A’ EMPRESA ‘B ’ EMPRESA ‘C’

DIRETRIZES
AMBIENTAIS

- Atende exigências dos 
órgãos públicos;
- Processo de 
implantação/licença 
prévia/ IAP;

- Atende exigências dos 
órgãos públicos estaduais 
e federais;
- Prazos definidos junto 
aos órgãos: IAP/IBAMA; 
licença definitiva;

-Aguarda 
Regulamentação do 
CETEC junto ao IAP;
- Processo de implantação 
licença prévia;

ESTRUTURA DE
GESTÃO
AMBIENTAL

- Estrutura informal; - 
(decisões em níveis 
setoriais);

- Dept°. de Gerenciamento 
de Resíduos;

- Estrutura Informal; - 
Processo de implantação 
ISO 14000;

PRATICAS DE
CONTROLE
AMBIENTAL

- Monitora poluição 
sonora-EPI;
- Utiliza sistema de 
exaustão/poluição 
atmosférica;
- Faz tratamento de 
resíduos;

- Monitora poluição 
sonora-uso de EPI;
- Utiliza sistema de 
exaustão/atmosférica;
- Tratamento de resíduos;
- Adaptação de caldeiras;
- Utilização de tintas a 
base d’água;
- Sistema com cortina 
d’ água/cheiro da cola;

- Monitora poluição 
sonora-EPI; 
-Utiliza sistema de 
exaustão/ poluição 
atmosférica;
- Descarte de resíduos 
/CETEC;
- Ausência de 
acompanhamento dos 
resíduos;

ESTÁGIOS DE 
PROGRAMA DE 
GERENCIAMENTO 
AMBIENTAL

- Política ambiental 
orientada para a Prevenção 
-2,93;

- Política ambiental 
orientada para a Pró- 
atividade -  3,69;

- Política ambiental 
orientada para a Prevenção
-  3,00;

RESÍDUOS

- Coleta seletiva de 
resíduos;
- Faz tratamento de 
resíduos de espuma;

- Coleta seletiva de 
resíduos;
- Implantação de Sistema 
de Briquetagem de 
resíduos sólidos/madeira;

- Coleta seletiva de 
resíduos;
- Segregação dos resíduos 
junto ao CETEC;

MATÉRIA-PRIMA
(madeira)

- Utiliza madeira 
certificada.

- Utiliza madeira 
certificada para fabricação 
dos produtos.

- Utiliza madeira 
certificada para a 
fabricação dos móveis.

ESTRATEGIA DE 
NEGÓCIOS

- Estratégia de enfoque: 
enfoque na diferenciação e 
no custo.

- Estratégia de 
diferenciação e Estratégia 
de baixo custo.

-Estratégia de 
diferenciação.
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QUADRO 11 - SÍNTESE DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
INOVAÇAO

TECNOLÓGICA EMPRESA ‘A ’ EMPRESA ‘B’ EMPRESA ’C’
FONTES DE
INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA

- Participa de feiras 
nacionais e internacionais e 
exposições;

- Participa de feiras 
nacionais e internacionais e 
exposições;

- Participa de exposições e 
feiras nacionais;

INTENSIDADE DE
INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA

- Investimento em P&D -  
0,49 %;

- Não consta em registros 
contábeis;

Investimento em P&D -  
0,86%;

INOVAÇAO 
TECNOLÓGICA EM 
PROCESSOS E 
PRODUTOS;

- Concretiza-se da 
elaboração projetos;

- Concretiza-se da 
elaboração de 
projetos/protótipos;

- Concretiza-se da 
elaboração de 
projetos/protótipos;

INOVAÇAO 
TECNOLÓGICA DE 
PROCESSOS

- Utiliza inovação 
tecnológica de processos -  
3,25;

- Utiliza inovação 
tecnológica de processos -  
4,00;

- Utiliza inovação 
tecnológica de processos -  
3,00;

INOVAÇÃO 
TECNOLÓGICA DE 
PRODUTOS

- Utiliza inovação 
tecnológica em produtos -  
3,20

- Utiliza inovação 
tecnológica em produtos -  
3,40;

- Utiliza inovação 
tecnológica em produtos -  
3,40;

TECNOLOGIAS
APROPRIADAS

- Consideras-se que as 
tecnologias utilizadas são 
apropriadas -  4,25;

- Considerar-se as 
tecnologias utilizadas como 
apropriadas -  4,75;

- Considera-se que as 
tecnologias utilizadas são 
apropriadas -  4,75;

i TECNOLOGIAS DE 
1 CONTROLE

- Faz uso de tecnologias de 
controle -  4,00;

- Faz uso de tecnologias de 
, controle -  4,25;

- Faz uso de tecnologias de 
controle-4,00;

!  TECNOLOGIAS 
|  LIMPAS

- Uso de tecnologias limpas 
-2,50;

- Uso de tecnologias limpas
- 3,00;

- Uso de tecnologias limpas 
-2,75;

QUADRO 12 - SÍNTESE DA INFLUÊNCIA DA POLÍTICA AMBIENTAL NAS 
INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS

INFLUENCIA DA 
POLÍTICA 

AMBIENTAL NAS 
INOVAÇÕES 

TECNOLÓGICAS

EMPRESA ‘A ’ EMPRESA ‘B’ EMPRESA ‘C’

PROJETOS
CONCLUÍDOS

- Reciclagem de resíduos de 
espuma;
- Mudanças no layout da 
empresa;
- Construção de Kits;
- Substituição de produtos 
poluentes;
- Sistema de 
exaustão/poluição 
atmosférica;
- Sistema/ uso de EPI;

- Sistema de captação 
intema de resíduos;
- Implantação sistema de 
briquetagem;
- Adaptação de caldeiras;
- Enclausuramento de todas 
as máquinas;
- Coleta seletiva de resíduos;
- Uso de tintas a base 
d’água;
- Sistema / uso de EPI;

- Criação Dpt° de P&D;
- Sistema de 
exaustão/poluição 
atmosférica;
- Sistema / uso de EPI;
- Coleta seletiva de resíduos;

PROJETOS EM 
ANDAMENTO

- Não possui projetos em 
andamento;

- Processo com cortina d’ 
água;
- Tratamento da borra da 
tinta;
- Diagnóstico da emissão de 
efluentes atmosféricos;

- Segregação de resíduos 
junto ao CETEQ;
- Processo de Implantação 

da ISO 14000.
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5 CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Este estudo, realizado em três empresas moveleiras, localizadas nos 

municípios de Araruna e Arapongas no Estado do Paraná, teve como objetivos 

identificar as políticas ambientais das empresas moveleiras, caracterizar as inovações 

tecnológicas implementadas nessas empresas e avaliar as relações existentes entre 

essas inovações e suas políticas ambientais.

Os dados obtidos com as análises buscaram responder as seguintes questões: 

caracterização da política ambiental das empresas, caracterização das inovações 

tecnológicas implementadas nas empresas e a influência da política ambiental nas 

inovações tecnológicas das empresas moveleiras.

A metodologia utilizada foi por meio de estudo de casos. O delineamento 

dessa pesquisa é do tipo exploratório descritivo/qualitativa. As variáveis do estudo 

foram obtidas por meio de entrevista semi-estruturada, questionário totalmente 

estruturado (com base em escala do tipo Likert) e observação não participativa. Foram 

elaborados alguns indicadores, contemplando as duas variáveis: Políticas Ambientais 

(diretrizes ambientais da empresa, estrutura de gestão ambiental), e Inovações 

Tecnológicas (inovação tecnológica no processo, inovação tecnológica no produto, 

tecnologias apropriadas, tecnologias de controle, tecnologias limpas). Esses 

indicadores foram pensados com o intuito de agrupar as respostas de modo a 

sistematizar as análises posteriores.

As três empresas analisadas pertencem a setores industriais do mesmo 

segmento e estão inseridas em um cenário conturbado com acentuadas pressões, 

impostas pelas legislações ambientais e constantes transformações e inovações 

tecnológicas. Mesmo assim, observou-se que as três empresas promoveram inovações 

em processos e produtos, de caráter incremental e tiveram como objetivo principal 

atender às exigências ambientais dos órgãos públicos de defesa ambiental.
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Considerando os estágios de desenvolvimento de gerenciamento ambiental 

desenvolvido pelas empresas, ou seja, controle, prevenção e pró-atividade, descritos 

por MAIMON (1994) e DONAIRE (1999) e SIMM (2001), as análises revelaram que 

as empresas A e C  encontram-se em um estágio de política ambiental orientada 

para a prevenção, e a empresa B encontra-se em um estágio de política ambiental 

(interna) orientada para a pró-atividade. Sendo assim, é possível concordar com a 

argumentação de ROOME (1994), que uma empresa que adota uma postura pró-ativa 

frente aos imperativos ambientais precisa inovar não só seus produtos e processos, 

mas, também, sua organização.

Em relação aos resíduos, as três empresas fazem a coleta seletiva. A empresa 

A tem, na reciclagem, uma oportunidade de negócios. A empresa B implantou um 

sistema de briquetagem que também resultou em economias. E, a empresa C repassa 

seus resíduos a um órgão que se responsabiliza pela sua coleta e tratamento. Sobre 

essa última, pode-se considerar o princípio do poluidor-pagador enfatizado por 

VALLE (1995) qúe atribui ao gerador de resíduos a responsabilidade sobre o mesmo, 

indefinidamente, mesmo que esse resíduo seja transferido de local, mudado de mãos 

ou depositário. Isso deixa claro que a empresa C continua sendo responsável pelos 

seus resíduos, mesmo repassando-os a terceiros.

Importa destacar que a empresa B possui um plano de auto-sustentação e está 

em fase de projeto/negociação a aquisição de maior área para reflorestamento, 

objetivando a produção de toda sua matéria-prima (madeira). Nesse ponto, BARBIERI 

(1996, p. 1698) lembra que “para ressarcir o meio ambiente é necessário que as 

empresas mantenham florestas inteiras para fins de reflorestamento. Assim, para cada 

árvore derrubada deve-se plantar três novas árvores para recompensar a mãe natureza”.

Na análise dos indicadores, que deveriam explicitar como se caracteriza a 

política ambiental das empresas moveleiras, verificou-se que esta ainda não está 

totalmente definida e formalizada, principalmente nas empresas A eC  que encontram- 

se com uma política ambiental orientada para a prevenção. Essa constatação 

revela que nas atividades e ações dessas empresas, as questões ambientais ainda não 

são as suas principais bases e prioridades.
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Considerando o resultado da análise dos indicadores constatou-se que a 

Política Ambiental está contida nas estratégias de negócios das empresas A, B e C. 

Os indicadores revelaram que as iniciativas e procedimentos da empresa A, com 

relação aos negócios caracterizam-se pela oferta de produtos diferenciados no seu 

segmento-chave, como por exemplo, o reaproveitamento dos resíduos de espuma na 

fabricação de colchões mais baratos. Esse comportamento demonstra que a estratégia 

adotada tem ênfase na diferenciação e no custo, constituindo uma estratégia de 

enfoque.

As estratégias de negócios perseguidas pela empresa B priorizam a 

fabricação de produtos de tamanho adequado para residências com pouca 

disponibilidade de espaço. Num primeiro momento, constatou-se a adoção da 

estratégia de diferenciação de produto, tendo em vista explorar um segmento de 

mercado amplo e preocupar-se com a durabilidade de seus produtos e com assistência 

técnica, entre outros. Num segundo momento, constatou-se a presença da estratégia 

de baixo custo, claramente percebida na empresa pela sua liderança na oferta de 

produtos padronizados e sem acessórios supérfluos.

As estratégias de negócios da empresa C são oriundas de um planejamento e 

de um padrão de comportamento estabelecidos pelas decisões tomadas pela empresa. 

Assim, adota a estratégia de diferenciação de produto preocupando-se, 

essencialmente, com a qualidade e não com o custo, por isso todos os seus produtos 

são patenteados e registrados. A empresa tem, na qualidade, a estratégia para vencer a 

concorrência explorando um elevado nível de criatividade. Agrega aos produtos 

atributos que considera valiosos aos clientes e procura ser a única, oferecendo 

produtos duráveis e assistência técnica. Todas as estratégias identificadas nas três 

empresas podem ser encontradas nas teorias de PORTER (1989).
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E interessante notar que, embora não existindo um SGA - Sistema de Gestão 

Ambiental definido, formalizado, as três empresas estão despontando no mercado e 

atualmente com um poder de competitividade assegurado. Mesmo assim, 

demonstraram interesse e descreveram algumas iniciativas que estão realizando para 

implantar o SGA - Sistema de Gestão Ambiental.
r

E importante mencionar que o SGA, na empresa B não é formalizado e nem 

definido, mas esta possui um Departamento de Gerenciamento de Resíduos, que é 

responsável pela política ambiental da empresa. Nas empresas A e C essa estrutura de 

gestão ambiental é desenvolvida informalmente e os objetivos são traçados em níveis 

setoriais.

As inovações tecnológicas, implementadas no processo e no produto nas

empresas A e C se concretizam primeiramente a partir da elaboração de projetos e de 

outras iniciativas, em que se verifica toda a viabilidade de realização de tais projetos 

que, posteriormente deverão implicar em melhorias de produtos.

Na empresa B as inovações tecnológicas implementadas no processo e no 

produto são orientadas com base em diagnósticos que explicitam as necessidades de 

cada área. Diagnóstico esse que tem por finalidade avaliar as possibilidades 

econômicas da empresa e a emergência da inovação que deverá ser operacionalizada 

na cadeia produtiva.

Em relação ao uso de tecnologias observou-se ta-se que as empresas A e B 

destacam-se no uso predominante de tecnologias apropriadas. Porém, a empresa C 

faz uso de tecnologia apropriada, de forma moderada. A prioridade pelo uso de 

tecnologias apropriadas ocorre, principalmente, por ser economicamente viável e ao 

mesmo tempo satisfazer as necessidades das empresas, mas, também, pelo uso 

intensivo de mão-de-obra humana.
Tratando-se de tecnologias de controle a empresa B possui um acentuado uso 

que é alcançado pela redução dos níveis de poluição de áreas de produção e 

armazenamento, tratamento dos resíduos, entre outras práticas que visam não agredir o 

meio ambiente.
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Sem muito empenho, as empresas estudadas realizam modificações de 

equipamento, visando estimular a recuperação e/ou a reciclagem dos produtos, 

empregam tecnologias de caráter preventivo. As empresas B e C utilizam-se de 

tecnologias limpas em maior grau. Contudo, o uso dessas tecnologias encontra-se 

falho deixando as empresas distantes da média ideal. Por outro lado, dificuldades 

como a falta de planejamento tecnológico, o alto custo de implantação desse tipo de 

tecnologia, e a ausência do SGA - Sistema de Gestão Ambiental, também contribuem 

para o não uso de tecnologias limpas. Esses procedimentos representam as iniciativas 

tomadas pelas empresas no período de 1998 a 2001 e traduzem a política ambiental 

por elas apresentadas.

Na análise das Inovações Tecnológicas observou-se que a empresa B é 

caracterizada por uma Política Ambiental orientada para a pró-atividade e apresenta 

maior ênfase nas dimensões referentes às inovações tecnológicas de processo, produto, 

apropriadas, controle e limpas (voltadas ao meio ambiente).

Como fatores de destaque verificou-se, por exemplo, o tratamento de resíduos 

(empresas A e B), a implantação de um sistema de briquetagem de resíduos, o 

enclausuramento de máquinas (teste-piloto) e o reaproveitamento d’água (empresa B).

A busca por qualidade ambiental trouxe para as empresas A e B, melhorias no 

processo, economia de recursos, redução de custos e estabelecimento de novos 

negócios. Sendo assim, as inovações implementadas elevaram as empresas a uma 

maior eficiência do processo e trouxeram economias substanciais. Na análise dos 

dados da empresa C não foram constatadas economias significativas, pois a empresa 

ainda não tem retomo financeiro dos resíduos que repassa ao CETEQ.

As inovações tecnológicas são vistas pelas empresas como fator de 

contribuição para diminuir a degradação do meio ambiente. Além disso, os efeitos da 

tecnologia sobre a degradação ambiental têm motivado as organizações de forma 

positiva.
Dessa forma, os objetivos que foram estabelecidos desde o início desse 

trabalho, ou seja, identificar as políticas ambientais, caracterizar as inovações 

tecnológicas implementadas nessas empresas e avaliar as relações existentes entre
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essas inovações e suas políticas ambientais, nortearam essa pesquisa e, dentro das 

limitações pertinentes ao seu desenvolvimento, esses objetivos foram alcançados.

5.1 RECOMENDAÇÕES

Diante dos resultados alcançados nessa pesquisa, e com base nos fundamentos 

bibliográficos que direcionaram este estudo, sugere-se para as empresas:

Empresa A:

- aumentar a busca por tecnologias ambientalmente saudáveis, centradas nas 
bases do desenvolvimento sustentável, onde a utilização dos recursos tenha 
impacto reduzido sobre o meio ambiente;

- redirecionar ações de inovações tecnológicas, especificamente aquelas 
voltadas ao meio ambiente, de forma reativa, isto é, adaptando-se às 
exigências das legislações ambientais, de modo a alcançar a pró-atividade;

- divulgar, junto à comunidade, as práticas utilizadas na minimização dos 
resíduos e na preservação da qualidade do meio ambiente, contribuindo 
para a educação ambiental e assegurando a imagem da empresa;

- realizar e implementar o Plano de Controle Ambiental -  PCA, documento 
que determina passo a passo as exigências das leis ambientais que devem 
orientar as decisões e ações da empresa;

Empresa B:

- criar um departamento para P&D, entendendo-a como uma estratégia 
competitiva que irá auxiliar a empresa no seu crescimento e lucratividade;

- realizar auditorias e análises mais detalhadas que possam indicar os avanços 
em direção à adoção da política ambiental, tendo em vista não possuir uma 
política formalmente definida;

- intensificar a busca por conhecimentos pautados em bases teóricas e 
científicas, que possam melhorar a compreensão das tecnologias 
disponíveis, dos problemas ambientais e suas implicações para a empresa;

- adotar e implementar projetos da Produção Mais Limpa, (também 
conhecidos pela abreviatura P+L) em parceria com Universidades, Centros 
Nacionais de Tecnologias Limpas e incentivar o seu desenvolvimento 
dentro da indústria;

- implantar o Plano de Controle Ambiental -  PCA, que serve de base para 
uma orientação mais eficiente quanto as diretrizes legais que a empresa 
deve seguir;
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Empresa C:

- investir em projetos de P&D, aumentar a busca por tecnologias 
ambientalmente saudáveis, centradas nas bases do desenvolvimento 
sustentável, onde a utilização dos recursos tenha impacto reduzido sobre o 
meio ambiente;

- estimular e manter vigilância permanente no manejo e utilização dos 
recursos, acerca de todas as ações, especialmente aquelas que apresentam 
riscos, perigos e impactos junto à comunidade;

- realizar estudos analisando a percepção do consumidor em relação a 
atributos ambientais na produção, seriam formas da empresa conhecer 
melhor as expectativas do consumidor em relação as suas políticas 
ambientais.

- implementar o Plano de Controle Ambiental -  PCA, que determina passo a 
passo as exigências das leis ambientais que devem orientar as ações da 
empresa.

Consciente de que outros aspectos importantes poderão ser estudados nessas 

empresas, este trabalho está aberto para futuros estudiosos que desejarem aprofundar, 

tecer críticas, sugerir ou mesmo conhecer um pouco mais sobre esse assunto.
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ANEXO I
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
CENTRO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM
ADMINISTRAÇÃO -  CEPPAD

Prezado (a) senhor (a),

Conforme contato anterior, gostaríamos de contar com a sua ajuda para o 

desenvolvimento da tese de mestrado, cujo tema é “Políticas Ambientais e Inovações 

Tecnológicas em Empresas Moveleiras no Paraná”: Estudo de casos. Este estudo está 

vinculado ao mestrado em administração do CEPPAD -  Centro de estudos de Pós- 

Graduação em administração da Universidade Federal do Paraná.

Solicitamos sua colaboração na participação da(s) entrevista(s) e no 

preenchimento do questionário anexo sobre as características de relação entre as 

políticas ambientais da empresa e as inovações tecnológicas voltadas às questões 

ambientais.

Os dados obtidos a partir dos questionários serão analisados de forma global, 

sem identificação da empresa ou do respondente. Todos os dados terão uso 

exclusivamente científico e acadêmico e não serão publicados dados individualizados 

das empresas. Comprometemo-nos ainda a fornecer-lhe um sumário executivo dos 

resultados deste estudo, caso seja de seu interesse.

Qualquer dúvida a respeito deste questionário ou procedimentos da pesquisa, 

favor contatar a mestranda Leida Maria Vincenzi Conrado, pelos telefones e/ou e-mail: 

F: (44) 525-2015/523-1880 e-mail:lconrado @onda.com.br
Sua participação é muito importante para nós, por isso contamos com seu apoio.

Agradecemos sua gentileza.

Prof. Dr. João Carlos da Cunha.
Orientador.



ANEXO n - ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA

1) Há uma política ambiental na empresa (objetivos, planos de ação, recursos e orçamentos 
necessários para a realização das atividades)?

2) Na sua opinião, como se deu a elaboração da política ambiental da empresa? A empresa
- possui pessoa(s) responsável(is) pela área ambiental?
- possui envolvimento social, educacional no contexto onde esta inserida?

3) A empresa possui políticas voltadas para ação ambiental? Quais? A empresa segue os meios 
previstos para reduzir os impactos ambientais?

4) Como se da a conscientização, o treinamento dos funcionários no sentido de que possam 
desempenhar suas tarefas em relação ao ambiente?

5) Na sua opinião, o que a empresa fez para controlar a poluição ambiental (atmosférica e 
sonora)? Quais as práticas (ambientais) adotadas na empresa?

6) Na sua percepção, a sua empresa se envolve em qual dos seguintes estágios de 
desenvolvimento ambiental:

( ) Estágio pró-ativo: gestão ambiental é prioridade máxima 
( ) Estágio pragmático: gestão ambiental tem importante função nos negócios 
( ) Estágio preocupado: gestão ambiental tem função válida 
( ) Estágio bombeiro: gestão ambiental existe apenas quando necessária 
( ) Estágio iniciante: gestão ambiental é desnecessária.

7) Percebe-se por parte das empresas, crescente preocupação com a variável ambiental tanto
para produtos como para processos. Uma das preocupações diz respeito aos resíduos do
processo produtivo. Portanto:
- que tipo de resíduo a empresa produz?
- que destino a empresa dá aos resíduos? A empresa
- faz a classificação dos seus resíduos?
- possui um plano para disposição do lixo industrial? Qual?
- possui tecnologia (s) para a reutilização e/ou reciclagem de seus resíduos durante o ciclo 

de vida de seus produtos? Qual (is)?

8) Outra preocupação diz respeito à matéria-prima madeira:
a) Qual a origem da madeira usada no processo de fabricação? É certificada?
b) Quais as razões da empresa produzir sua própria matéria prima?
c) A empresa possui um plano que garanta sua auto sustentabilidade da madeira? Qual?
d) Há profissionais especializados em reflorestamento na empresa?
e) A empresa cumpre o que determina a Lei Estadual n. 10.155, (pessoas físicas ou jurídicas 

que utilizem economicamente matéria-prima florestal, são obrigadas a sua reposição) ao 
fazer o seu reflorestamento? Como se processa?
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9) De onde vêm as informações que vocês utilizam para buscar novas idéias?

10) Quais os fatores que influenciam a empresa a inovar? De que maneira as inovações 
tecnológicas se processam na empresa?

11) A empresa realizou investimento em design nos últimos quatro anos? Em que tipo de 
atividades esses tipos de investimentos foram realizados?

12) A empresa tem obtido tecnologias por meio de atividades desenvolvidas internamente?
Qual o percentual de seus produtos que utilizam tecnologias desenvolvidas pela própria

empresa?
( ) mais de 70% ( ) entre 50% e 69% ( ) entre 30% e 49% ( ) entre 10% e 29% ( )
menos de 10%.

13) Qual o montante de novos investimentos em máquinas, equipamentos e P&D, nos últimos 
quatro anos?

Ano Faturamento Investimento em P&D
Valor %

1998
1999
2000
2001

Que percentual do faturamento de sua empresa tem sido destinado a P&D de produtos e 
processos nos últimos quatro anos?
( ) mais de 10%
( ) entre 7% e 9.9%
( ) entre 4% e 6.9%
( ) entre 1% e 3.9%
( ) abaixo de 0.9%

14) Na área de P&D, quais as pessoas que trabalham em tempo integral/parcial e sua formação 
acadêmica: ______

Pessoas Quantidade Tem.integral(%) Tem. Parcial (%) Formação acad.
Engenheiros
Téc.de nível superior
Designer
Téc. De nível médio
Auxiliares técnicos
Pessoal de apoio

15) Na empresa existe uma unidade de P&D? Como esta estruturada? Qual o posicionamento 
hierárquico na estrutura organizacional?



180

16) As inovações realizadas na empresa têm origem em alguma necessidade? Qual?

17) Existem projetos em andamento? De onde originam se os projetos em andamentos:
( ) áreas funcionais ( ) P&D ( ) mercado ( ) pressões ambientais

18) Quais foram às origens dos projetos em andamento em relação às inovações tecnológicas 
adotadas pela empresa, no período de 1998 a 2001?

19) Quais foram às origens dos projetos concluídos, em relação às inovações tecnológicas 
adotadas pela empresa, no período de 1998 a 2001?

20) No que tange aos procedimentos utilizados na condução dos projetos de inovações 
tecnológicas, a empresa possui alguma norma e/ou metodologia? Essa metodologia expressa 
alguma preocupação com a política ambiental? Qual?

21) Na sua opinião o processo de desenvolvimento de inovações tecnológicas na empresa é 
influenciado pela política ambiental?



ANEXO m  - QUESTIONÁRIO

Sr.(a) respondente, ao responder as questões constantes neste questionário procure 
expressar ao máximo possível a posição da empresa. O questionário à seguir é composto 
por questões referentes a características da empresa, do respondente e da relação entre a 
Política Ambiental e as Inovações Tecnológicas.

DADOS DE CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA

1.1) Nome da empresa:____________________________
1.2) Cidade:____________________ UF:_____________
1.3) Ramo de atividade:___________________________

1.4) Número de funcionários na unidade:
( ) 1.Menos de 100 funcionários
( ) 2.De 101a 500 funcionários 
( ) 3.De 501 a 1000 funcionários

1.5) Origem do capital da empresa:
( ) 1.Privada nacional
( ) 2.Privada estrangeira 
( ) 3.Próprio
( ) 4.Outra (especifique)__________________________

1.6) Número total de funcionários na área de gestão ambiental:
( ) 1 .Somente um funcionário
( ) 2.De 2 a 5 funcionários 
( ) 3.De 6 a 10 funcionários 
( ) 4.Acima de 10

1.7) Os clientes da empresa são:
( ) revendedores e consumidores finais 
( ) indústrias
( ) outro (especifique)____________

DADOS DE CARACTERIZAÇÃO DO RESPONDENTE :
2.1) Cargo:_____________________________ _

2.2)Formação acadêmica:
( ) 1.2 grau completo
( ) 2. Superior incompleto 
( ) 3. Superior completo 
( ) 4. Especialização 
( ) 5. Outro (especifique)____



As questões a seguir referem-se à “POLÍTICA AMBIENTAL E AS 
INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS” voltadas ao meio ambiente aplicadas pela empresa. 
Nas questões seguintes, assinale nas colunas abaixo apenas a alternativa que mais 
caracteriza o comportamento da sua empresa.

1 -  Nunca; 2 -  Raramente; 3 -  Algumas vezes; 4 -  Muitas vezes; 5 — Sempre;

182

POLÍTICA AMBIENTAL
CONTROLE 1 2 3 4 5

3.1. A empresa monitora os níveis de poluição atmosférica e poluição sonora
3.2. A área de gestão ambiental formula relatórios e entrega-os à gerência 

periodicamente.
3.3. A empresa cumpre as legislações relativas ao meio ambiente cabíveis ao seu 

setor.
3.4. A gestão ambiental da empresa tem como uma de suas características o 

tratamento de seus resíduos.
PREVENÇÃO

3.5. A gestão ambiental possui envolvimento com as áreas de produção e 
manufatura da empresa

3.6. A empresa possui um programa para prevenção de riscos ambientais e/ou 
impactos ambientais.

3.7. A empresa faz exigências a seus fornecedores em relação às características 
ambientais dos produtos e serviços adquiridos.

3.8. A área de gestão ambiental participa na adoção de inovações tecnológicas pela 
empresa

3.9. Na empresa há um orçamento anual específico para as atividades de gestão 
ambiental.

3.10. A empresa pesquisa a opinião da comunidade local para avaliar os possíveis 
impactos sociais de sua atividade.

3.11. A empresa possui tuna área de gestão ambiental formada por um grupo de 
especialistas ambientais.

PROATIVIDADE
3.12. 0  desempenho ambiental da empresa é divulgado para todas as áreas da 

empresa.
3.13. Na empresa, há programa de educação ambiental de maneira que todos os 

funcionários conhecem as questões referentes ao meio ambiente relacionadas à 
empresa.

3.14. A gestão ambiental da empresa exerce influência na formulação de suas 
estratégias.

3.15. A alta gerência da empresa participa e se envolve com a política ambiental.
3.16. A área de gestão ambiental possui autoridade formal para realizar as mudanças 

consideradas necessárias.
3.17. 0  fato de a empresa possuir Sistema de gestão Ambiental formalizado 

influencia na decisão de compra de sais clientes.
3.18. As práticas ambientais da empresa são divulgadas á comunidade.
Fonte: dados da pesquisa
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i  INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS
TECNOLOGIAS DE PROCESSO 1 2 3 4 5

4.1. E prática comum para a empresa visitar feiras e exposições para adquirir novos 
conhecimentos, tendências no que tange à tecnologia, matéria e design

4.2. Materiais utilizados no processo produtivo são recuperados durante o 
tratamento de resíduos.

4.3. A economia de energia é uma prática adotada na empresa.
4.4. A reutilização da água é uma prática adotada pela empresa

TECNOLOGIAS DE PRODUTO
4.5. A empresa investe em embalagem de baixo impacto ambiental
4.6. A empresa realizou alterações/modificações nas matérias-primas utilizadas em 

sais produtos, com o objetivo de não agredir o meio ambiente.
4.7. As inovações tecnológicas adotadas têm como um dos objetivos a maior 

durabilidade dos produtos.
4.8. As exigências dos clientes contribuem para modificações nos produtos, 

visando não prejudicar o meio ambiente.
4.9. A empresa assume responsabilidade ambiental como fabricante dos produtos 

após a venda e consumo, priorizando materiais que possam ser reciclados ou 
reutilizados.

TECNOLOGIAS APROPRIADAS
4.10. Com relação a todas as fases do processo produtivo, pode-se dizer que as 

tecnologias empregadas pela empresa utilizam intensivamente o trabalho 
humano.

4.11. As tecnologias utilizam predominantemente recursos renováveis como fonte de 
matéria-prima

4.12. As tecnologias adaptadas às condições da empresa passam por uma análise do 
contexto ecológico.

4.13. As tecnologias utilizadas pela empresa priorizam a melhoria das condições de 
saúde, segurança e bem-estar dos funcionários.

TECNOLOGIAS DE CONTROLE
4.14. A empresa utiliza algum tipo de tecnologias exclusivamente para o controle da 

poluição.
4.15. A empresa possui tecnologias de controle e redução dos níveis de poluição de 

áreas de produção e armazenamento.
4.16. 0  tratamento dos resíduos é uma técnica predominante como forma de 

controle.
4.17. As tecnologias empregam práticas de controle ambiental principalmente em 

decorrência de mudança técnicas de projeto, processo ou sistema produtivo 
definidas pela empresa.

TECNOLOGIAS LIMPAS
4.18. As energias utilizadas são consideradas alternativas, como a eólica, biomassas 

e solar.
4.19. Na empresa, são realizadas modificações de equipamentos, visando estimular a 

recuperação e/ou a reciclagem dos produtos.
4.20. As tecnologias empregadas pela empresa possuem caráter preventivo no que se 

refere à Doluicão e geração de resíduos.
4.21. As operações de pintura emitem algum tipo de resíduo no meio ambiente.
Fonte: dados da pesquisa.



ANEXO IV -  Resultados do Questionário

política  am biental

CONTROLE Empresas
“A” “B” «C»

3.1. A empresa monitora os níveis de poluição atmosférica e poluição sonora. 4,00 4,00 4,00
3.2. A área de gestão ambiental formula relatórios e entrega-os à gerência 

periodicamente. 3,00 4,00 3,00
3.3. A empresa cumpre as legislações relativas ao meio ambiente cabíveis ao seu 

setor. 4,00 4,00 4,00
3.4. A gestão ambiental da empresa tem como uma de suas características o 

tratamento de seus resíduos. 4,00 4,00 4,00
3,75 4,00 3,75

PREVENÇÃO
3.5. A gestão ambiental possui envolvimento com as áreas de produção e 

manufatura da empresa. 4,00 4,00 3,00
3.6. A empresa possui um programa para prevenção de riscos ambientais e/ou 

impactos ambientais. 4,00 4,00 4,00
3.7. A empresa foz exigências a seus fornecedores em relação às características 

ambientais dos produtos e serviços adquiridos. 2,00 3,00 3,00
3.8. A área de gestão ambiental participa na adoção de inovações tecnológicas péla 

empresa 2,00 2,00 3,00
3.9. Na empresa há um orçamento anual específico para as atividades de gestão 

ambiental. 3,00 4,00 3,00
3.10. A empresa pesquisa a opinião da comunidade local para avaliar os possíveis 

impactos sociais de sua atividade 2,00 3,00 2,00
3.11. A empresa possui tuna área de gestão ambiental formada por um grupo de 

especialistas ambientais. 3,00 3,00 2,00
2,86 3,29 2,86

PRO ATIVID AD E
3.12. 0  desempenho ambiental da empresa é divulgado para todas as áreas da 

empresa 3,00 3,00 3,00

3.13. Na empresa, há programa de educação ambiental de maneira que todos os 
funcionários conhecem as questões referentes ao meio ambiente relacionadas à 
empresa

4,00 4,00 4,00

3.14. A gestão ambiental da empresa exerce influência na formulação de suas 
estratégias. 4,00 4,00 3,00

3.15. A aha gerência da empresa participa e se envolve com a política ambiental. 3,00 3,00 3,00
3.16. A área de gestão ambiental possui autoridade formal para realizar as mudanças 

consideradas necessárias. 1,00 5,00 1,00

3.17. 0  foto de a empresa possuir Sistema de gestão Ambiental formalizado 
influencia na decisão de compra de seus clientes. 2,00 3,00 2,00

3.18. As práticas ambientais da empresa são divulgadas á comunidade. 2,00 5,00 4,00
2,71 3,86 2,86

Média Pondera 2,93 3.69 3,00
Classificação conforme média Prev1. Pró.2 Prev.
Fonte: dados da pesquisa

Classificação Faixa
Controle 1,00-2,33
Prevenção 2,33-3,66
Pró-atividade 3,66-5,00

1 Prevenção
2 Pró-atividade



185

TECNOLOGIAS DE PROCESSO Empresas
“A” “B” “C”

4.1. É prática comum para a empresa visitar feiras e exposições para adquirir novos 
conhecimentos, tendências no que tange à tecnologia, matéria e design. 5,00 5,00 5,00

4.2. Materiais utilizados no processo produtivo são recuperados durante o 
tratamento de resíduos. 3,00 3,00 2,00

4.3. A economia de energia é uma prática adotada na empresa. 4,00 5,00 4,00
4.4. A reutilização da água é uma prática adotada pda empresa 1,00 3,00 1,00

3,25 4,00 3,00
TECNOLOGIAS DE PRODUTO

4.5. A empresa investe em embalagem de baixo impacto ambiental 4,00 4,00 3,00
4.6. A empresa realizou alterações/modificações nas matérias-primas utilizadas em 

seus produtos, com o objetivo de não agredir o meio ambientei 3,00 4,00 3,00
4.7. As inovações tecnológicas adotadas têm como um dos objetivos a maior 

durabilidade dos produtos. 4,00 4,00 4,00
4.8. As exigências dos clientes contribuem para modificações nos produtos, visando 

não prejudicar o meio ambiente. 2,00 2,00 4,00
4.9. A empresa assume responsabilidade ambiental como fabricante dos produtos 

após a venda e consumo, priorizando materiais que possam ser reciclados ou 
reutilizados.

3,00 3,00 3,00

3,20 3,40 3,40
TECNOLOGIAS APROPRIADAS

4.10. Com relação a todas as fases do processo produtivo, pode-se dizer que as 
tecnologias empregadas pda empresa utilizam intensivamente o trabalho 
humano.

4,00 5,00 4,00

4.11. As tecnologias utilizam predominantemente recursos renováveis como fonte de 
matéria-prima. 4,00 4,00 4,00

4.12. As tecnologias adaptadas às condições da empresa passam por uma análise do 
contexto ecológico. 4,00 5,00 3,00

4.13. As tecnologias utilizadas pela empresa priorizam a melhoria das condições de 
saúde, segurança e bem-estar dos funcionários. 5,00 5,00 4,00

4,25 4,75 3,75
TECNOLOGIAS DE CONTROLE

4.14. A empresa utiliza algum tipo de tecnologias exclusivamente para o controle da 
poluição. 4,00 4,00 4,00

4.15. A empresa possui tecnologias de controle e redução dos níveis de poluição de 
áreas de produção e armazenamento. 4,00 5,00 4,00

4.16. 0  tratamento dos resíduos é uma técnica predominante como forma de controle 4,00 4,00 4,00
4.17. As tecnologias empregam práticas de controle ambiental principalmente em 

decorrência de mudança técnicas de projeto, processo ou sistema produtivo 
definidas pela empresa.

4,00 4,00 4,00

4,00 4,25 4,00
TECNOLOGIAS LIMPAS

4.18. As energias utilizadas são consideradas alternativas, como a eólica, biomassas e 
solar. 2,00 2,00 3,00

4.19. Na empresa, são realizadas modificações de equipamentos, visando estimular a 
recuperação etou a reciclagem dos produtos. 2,00 3,00 3,00

4.20. As tecnologias empregadas pela empresa possuem caráter preventivo no que se 
refere a poluição e geração de resíduos. 3,00 4,00 4,00

4.21. As operações de pintura emitem algum tipo de resíduo no meio ambiente 3,00 3,00 1,00
2,50 3,00 2,75

Fonte: dados da pesquisa.


