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RESUMO

Esta tese de doutorado propõe um Modelo de Organização Sustentável, que

busque considerar as principais dimensões da sustentabilidade na avaliação das

organizações. Para essa avaliação, escolhe-se o Indicador Dominante de

Sustentabilidade do setor a ser analisado e estabelecem-se os critérios para

mensurar o grau de sustentabilidade organizacional. Pretende-se com esse Modelo

tornar possível a comparação de empresas de um mesmo setor e, classificando-as

de acordo com uma escala cromática - do cinza escuro ao verde escuro-,

objetivando-se analisar a sustentabilidade ambiental, econômica, social, cultural,

política e espacial.

Para aplicação desse Modelo, foi escolhido um subsegmento do setor defast-

food, as franquias, pelo crescimento apresentado na última década, escolhendo-se

os resíduos sólidos como Indicador Setorial Dominante, em função do grande

volume de embalagens utilizado por esse segmento. Através de uma pesquisa

exploratória em 32 estabelecimentos, analisou-se o gerenciamento de resíduos

adotados por essas redes. A partir dessa análise, as empresas do setor de fast-food

foram classificadas em uma escala cromática, atribuindo-se o grau de

sustentabilidade de cada uma delas, bem como o Índice de Sustentabilidade do

Setor. As empresas, portanto, foram analisadas quanto ao grau de sustentabilidade

ambiental.

Os resultados da pesqursa de campo possibilitaram a identificação de

empresas com graus diferentes de sustentabilidade ambiental. Algumas foram

classificadas em níveis insustentáveis e outras em níveis sustentáveis, numa escala

cromática que mede a temperatura ambiental. Esse Modelo levou, também, ao

levantamento de algumas sugestões para estudos posteriores, assim como

recomendações para que as empresas busquem um melhor desempenho ambiental.
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ABSTRACT

This PhD thesis proposes a Model of Sustainable Organization that considers the

mainly sustainability dimensions in evaluating organizations. In order to prodeed

this evaluation, the Sustainability Dominant Indicator is chosen by sector and a

criteria to mensure the organization sustainability grade is stablished. The purpose

of drawing a Model is to become possible the comparison between companies of a

same sector, classifying them within a chromatic scale - from dark grey to dark

green - and analysing the envirorunental, economics, social, cultural, political and

spacial sustainability.

A subsection of the fast-food sector , the franchises, were chosen in the application

of this Model because of the growth showed by them in the last decade, and the

solid residues were picked up as an Indicator of the Dominant Sector, because of the

great quantity of packaging in use by this sector. Through an exploiting research in

32 stablishments, the managing of the residues adopted by these companies was

analysed. According to the analysis, the companies of the fast-food sector were

classified in a chromatic scale, while receiving its adequate sustainability grade as

well as the Sector Sustainability Indicator. Thus, the companies were analysed in

relation to their environrnental sustainability grade.

The results of this research became possible the identification of companies with

different grades in environrnental sustainability. Some of them were classified under

unsustainable leveis while others were put in sustainable ones, in a chromatic scale

that meters the organizations environrnental temperature. It was possible to arise

some suggestions in the stablishment of this Model, in order to enterprise future

studies and also some recommendations for them to try to find a better

environrnental performance.
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I INTRODUÇÃO

o impacto das atividades industriais sobre o meio ambiente levou muitas

empresas a adotarem uma política ambiental, em decorrência de novas leis

ambientais, regulamentações no comércio internacional e pressão crescente dos

consumidores, que fazem as empresas promoverem mudanças na gestão de seus

negócios.

As contradições entre o crescimento econômico e a manutenção dos

ecossistemas que sustentam esse crescimento, não apenas ameaçam, os padrões de

consumo material e energético da classe social com alto poder aquisitivo dos países

desenvolvidos, mas também deterioram as condições de vida da população menos

favorecida dos países em desenvolvimento. Os indicadores de degradação ambiental

apontam para uma situação alarmante, à medida em que a capacidade de

sustentação vem sendo reduzida pelo desmatamento, pela poluição dos rios e mares,

pela escassez de recursos naturais, pelo crescimento demográfico, pela erosão das

terras cultiváveis, entre outros.

O avanço da civilização industrial e o crescimento populacional levaram a

uma demanda crescente por recursos naturais, muito além dos níveis e dos padrões

de consumo anteriores. Os impactos e as conseqüências negativas sobre o meio

ambiente dessas estratégias de crescimento econômico são acentuados após a

Segunda Guerra Mundial. Esse debate, restrito a um grupo de cientistas,

economistas, tecnocratas, empresários, expandiu e atingiu um público mais amplo, a

partir da década de oitenta, principalmente, após a Conferência do Rio.

Antes, a proteção do meio ambiente era vista como uma questão secundária,

onerosa e indesejável, pois diminuía a vantagem competitiva da empresa. Hoje, o

debate sobre a sustentabilidade vem ganhando destaque dentro das organizações,



consolidando uma nova etapa do desenvolvimento, que compatibiliza atividade

econômica com preservação do meio ambiente.

Algumas empresas, além de cumprirem a legislação em vigor, adotam uma

série de medidas de proteção e melhoria ambiental em suas operações, tais como:

mudanças no processo produtivo, substituição de produtos tóxicos, adoção de

embalagens recicláveis. Hoje, associar competitividade com uso sustentável dos

recursos naturais é adotar um novo paradigma e uma nova ética, que alia

produtividade e ambientalismo, ou seja, toma as organizações sustentáveis. A

proteção ambiental não é mais um fator inibidor do crescimento, mas é o que

garante o crescimento duradouro e sustentável.

A problemática ambiental ultrapassou a discussão nos fóruns ambientalistas,

despertando o interesse de toda a sociedade e, por conseguinte, mudou as atitudes da

comunidade empresarial e o rumo do comércio internacional. Consciência ambiental

é pensar em atuações econômicas e empresariais que minimizam o uso de recursos

não renováveis e utilizam novas tecnologias e novos padrões de consumo. As

questões relativas ao meio ambiente deixaram de ser assunto exclusivo de

ambientalista e estão presentes em bancos, indústrias, supermercados e fazendas.

o Desenvolvimento Sustentável que se propõe a atender às necessidades do

presente sem comprometer a capacidade de as futuras gerações atenderem às suas

próprias necessidades (CMMAD,1988:46), se consolidará, entre outros aspectos,

através da otimização dos recursos naturais, utilização de tecnologias limpas e

redução dos impactos negativos, que produtos e atividades possam gerar. Assim, as

empresas necessitam incluir a variável ambiental na formulação de suas políticas,

bem como rever e reformular suas diretrizes e planos referentes ao meio ambiente.

Em outras palavras, requer-se uma gestão responsável em relação à política

ambiental, tanto no que diz respeito aos aspectos técnicos como também

financeiros, comerciais, de recursos humanos, administrativos e de pesquisa e de
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desenvolvimento, podendo resultar em novas estruturas, processos e mudanças

comportamentais. Adicionalmente, cresce em importância a preocupação dos

governos em controlar os danos ao meio ambiente, mediante o estabelecimento

políticas ambientais e da criação de legislação específica com reflexos na economia.

A principal razão que levou os empresários a adotarem medidas de proteção

ao meio ambiente foi o passivo decorrente dos acidentes ambientais: indústrias

paradas; recuperação de áreas contaminadas por vazamento; indenizações pagas às

famílias das vítimas; danos reparados; programas de relações públicas para

resgatar a imagem da empresa poluente.

Os demonstrativos financeiros das empresas e o balanço contábil começam a

comprovar que muitas indústrias, se tivessem introduzido o gerenciamento

ambiental como medida preventiva, teriam economizado muito, sem considerar os

custos ambientais e a qualidade de vida da sociedade. Além disso, a legislação de

proteção ao meio ambiente vem evoluindo com rapidez, significando que

adaptações freqüentes nas instalações, tecnologia, processos e produtos têm um

custo maior do que uma política ambientalista, preventiva e de longo prazo.

Nos últimos anos, surgiram diversas normas, entre elas a série ISO 14000,

elaborada pela International Standardization for Organization - ISO - tratando

questões ambientais de âmbito internacional, estabelecendo as diretrizes para

avaliação da qualidade e da eficácia, no que concerne às relações entre empresa e

meio ambiente. Para sua implementação, exige-se a criação de um sistema de

gestão ambiental e o compromisso da empresa com a melhoria ambiental contínua.

A concessão do certificado às empresas nacionais e internacionais direciona

o caminho do comércio mundial para a gestão ambiental, abrangendo todas as

normas existentes no mercado e impondo restrições, que poderão afetar o livre

acesso e a circulação de produtos e serviços no mercado externo. As empresas

brasileiras, atentas à importância crescente da certificação ambiental para aceitação
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de seus produtos no mercado internacional, participaram da estrutura de

acompanhamento das decisões que elaboram a ISO 14000. O primeiro conjunto de

documentos passou a vigorar a partir de dezembro de 1996.

A formulação de normas ambientais, o aumento das exigências legais e dos

órgãos de controle da poluição, bem como a pressão dos consumidores, estão

levando algumas empresas a adotarem medidas que têm produzido impactos

positivos sobre o meio ambiente. Contudo, nota-se, ainda, o apelo mercadológico,

de práticas ambientais de empresas que não incorporaram o gerenciamento

ambiental. Falta, portanto, uma nova ética e responsabilidade social, além de

informações e instrumentos para distinguir as empresas que estão caminhando rumo

ao Desenvolvimento Sustentável, daquelas que se utilizam da maquiagem verde

para obter ganho de imagem.

A Agenda 21 recomenda aos Governos, às organizações internacionais, ao

setor privado e às instituições acadêmicas, que desenvolvam critérios e

metodologias de avaliação dos impactos sobre o meio ambiente, ao longo de todo o

ciclo de vida dos produtos, estimulando a divulgação de rotulagens ambientas. Os

resultados dessa avaliação devem ser transformados em indicadores claros para

informação dos consumidores, a fim de auxiliá-los a fazer opções de produtos,

serviços e empresas ambientalmente saudáveis.

Após décadas discutindo os problemas ambientais e seus impactos,

estabelecendo princípios e recomendações para as organizações e desenvolvendo

normas internacionais para a qualidade do meio ambiente, agora é chegado o

momento de mensurar-se os resultados das empresas e criar-se indicadores que

possam comparar empresas que estão caminhando para o desenvolvimento

sustentável. Assim, os consumidores terão indicadores confiáveis para fazer opções

entre empresas e produtos de um mesmo setor classificados quanto ao seu grau de

sustentabilidade. Para tomar uma organização sustentável, em analogia ao termo de
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desenvolvimento sustentável, não basta, apenas, haver a sustentabilidade ambiental,

é necessário, também, considerar outras dimensões da sustentabilidade

o objetivo desta tese é propor um Modelo de Organização Sustentável, que

ofereça subsídios para analisar, mensurar e comparar empresas de um mesmo

setor, quanto ao grau de sutentabilidade ambiental, social, cultural, econômica, etc.

Para a aplicação do modelo é escolhido o Indicado Setorial Dominante em um das

dimensões da sustentabilidade. Os critérios que serão utilizados para a análise são

desenvolvidos e transformados em um instrumento de avaliação, denominado

termômetro ambiental. As empresas são classificadas numa escala cromática, ao

invés de receberem uma certificação ou uma rotulação dicotômica.

A intenção de desenvolver um Modelo de Organização Sustentável, na Tese

de Doutorado, surgiu durante a realização da Dissertação de Mestrado, quando

percebeu-se que alguns selos verdes em uso, na época, ou eram criticados por

serem excessivamente rigorosos - o órgão certificador atribuía o selo para

pouquíssimos produtos-, ou eram criticados pelos critérios flexíveis utilizados na

análise - o órgão certificador credenciava um grande número de produtos. Esses

diferentes critérios confundem o consumidor quanto à validade da certificação,

principalmente se o órgão certificador não considerar a Avaliação do Ciclo de Vida

do Produto, em sua análise. Como pode o consumidor saber se desde a extração da

materia-prima até o descarte final do produto, todos as etapas estão compatíveis

com o meio ambiente. Além do mais, como tomar factível que um órgão

certificador ou uma empresa consegam proceder a uma rigorosa Análise do Ciclo

de Vida, considerando que ela é muito onerosa e requer uma avaliação

pormenorizada em todo o ciclo para se conseguir resultados confiáveis.

Outro aspecto que corroborou para se pensar na construção do Modelo foi a

forma como os setores estão sendo certificados. Empresas de setores considerados

poluentes, como os de mineração, siderurgia, petroquímica, estão obtendo o
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certificado da nonna ISO 14001. Para obter o certificado, as empresas não

necessitam ter os problemas de poluição ambiental resolvidos. Requer-se apenas a

existencia de um sistema de gestão ambiental e o compromisso, expresso na

política corporativa, de melhoria contínua do meio ambiente. Tais aspectos

confundem o consumidor. Como é possível que uma empresa obtenha uma norma

ambiental, se ainda permanece causando impactos nocivos sobre o meio ambiente.

Persiste, portanto, uma pergunta básica: de que maneira poder-se-ia avaliar as

empresas, de tal forma que os cidadãos tivessem informações claras sobre as

questões ambientais, permitindo-lhes fazer a escolha da empresa ou do produto?

Além dessa indagação, há outros questionamentos: como pode um

instrumento avaliar todas as dimensões inerentes à sustentabilidade? Para tomar

uma organização sustentável, em analogia ao termo de desenvolvimento

sustentável, não basta, apenas, haver a sustentabilidade ambiental. É necessário,

também, considerar a sustentabilidade econômica, social, cultural, política e

espacial. Como avaliar uma empresa, considerando todas essas abordagens e, ao

mesmo tempo, obter um instrumento que leve o resultado dessa análise até o

público interessado? Os instrumentos de avaliação e certificação não oferecem

alternativas para propor soluções a essas questões.

Essas questões motivaram a tentativa de desenvolver um Modelo de

Organização Sustentável, tendo como instrumento de análise um Indicador Setorial

Dominante para mensurar o Grau de Sustentabilidade Organizacional.

O Modelo de Organização Sustentável proposto procura resolver o seguinte

problema: como todas as dimensões da sustentabilidade podem ser incorporadas

pelas organizações. Desse objetivo geral derivam outros objetivos específicos:

verificar se é possível medir o grau de sustentabilidade organizacional de cada

empresa analisada e o índice de sustentabilidade do setor; testar um instrumento
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que sirva para tomar público o grau de sustentabilidade organizacional da

dimensão escolhida para analise.

Para testar o Modelo proposto, realizou-se uma pesquisa em 32 lojas de fast-

food, em 1999. Os resultados permitiram estabelecer o grau de sustentabilidade

organizacional nesse setor. Além disso, os resultados da pequisa possibilitaram

tratar da problemática dos resíduos sólidos, apontando-se alternativas de soluções

para problemas ambientais, mediante o gerenciamento de resíduos em

estabelecimentos comerciais. Além dessa Introdução, para a construção e aplicação

desse Modelo, a tese divide-se em seis capítulos.

No segundo capítulo apresentou-se a evolução histórica dos problemas

ambientais, provocados pelo homem, até alcançar níveis insustentáveis e a

evolução da conscientização da necessidade de solucionar a pressão do

desenvolvimento econômico sobre o meio ambiente. Em seguida, discorre-se sobre

a construção do conceito de desenvolvimento sustentável, discutindo as dimensões

da sustentabilidade e seus indicadores.

No terceiro capítulo, analisaram-se as recomendações às empresas feitas por

alguns organismos internacionais. Em seguida, procurou-se verificar se os modelos

de gestão ambiental e os instrumentos utilizados para a avaliação e certificação das

empresas incorporam as dimensões da sustentabilidade.

No quarto capítulo, propõe-se um Modelo de Organização Sustentável para

medir o grau de sustentabilidade organizacional, bem como um instrumento para

medir o grau de sustentabilidade ambiental - o termômetro de sustentabilidade

No quinto capítulo da tese, utilizou-se a metodologia do Modelo de

Organização Sustentável aplicando-a no setor de alimentação. Os resíduos sólidos

foram escolhidos para constituir o Indicador Setorial Dominante escolhido para a

análise da sustentabilidade desse setor. Foram avaliados os seus impactos sobre o
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meio ambiente para definir os critérios que serão considerados para mensurar o grau

de sustentabilidade organizacional. Trata-se da problemática ambiental da geração

de resíduos sólidos e discorre-se sobre o gerenciamento de resíduos sólidos,

abordando as seguintes questões: padrões de consumo sustentável; a reutilização de

produtos; a triagem dos resíduos para reciclagem e compostagem; a incineração,

com aproveitamento de energia; a disposição em aterros sanitários e a disposição

em locais inadequados. Em seguida, discorre-se sobre o panorama do setor de fast-

food, a natureza dos resíduos sólidos produzidos por esse segmento, e, por fim,

avalia-se, também, o grau de sustentabilidade organizacional dessas redes e o índice

de sustentabilidade do setor.

No Capítulo Sexto estão as conclusões do trabalho, no qual são analisados os

dados da pesquisa e feitas as recomendações para as empresas do setor e para os

estudos posteriores.
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2 AS DIMENSÕES DA SUSTENTABILIDADE

"Não podemos esquecer que a empresa, pela sua influência, como
instituição social, é o elemento mais dinamizador e com maior poder de
transformação de nossa civilização, porque dela depende a subsistência da
maior parte do povo, de onde provêm a grande maioria dos bens e serviços
consumidos e as receitas fiscais do Estado. E, também, porque é ainda a
empresa a principal responsável pelo uso não-sustentável dos recursos
naturais, pelos desastres ecológicos e pelo emprego de tecnologias
causadoras de danos irreversíveis."

Fábio Feldmann - Deputado Federal
(JÕRH, 1994: 8)

2.1 Alguns elementos históricos da mudança no paradigma de desenvolvimento

A crescente atuação do homem sobre a natureza teve como conseqüência a

modificação do meio ambiente em escala global, apresentando problemas de

poluição e desperdício. O crescimento industrial causou danos ambientais devido ao

desenvolvimento de tecnologias nocivas à natureza e ao uso intensivo de recursos

naturais.

O início do impacto da ação do homem sobre o meio ambiente foi

subdividido por RODRIGUES (1989:70-75) em quatro fases. A primeira inicia-se

no momento da conquista do fogo, aumentando a biomassa retirada do ambiente,

como a lenha utilizada nas fogueiras. A segunda fase ocorre com o surgimento da

agricultura de subsistência e o pastoreio, quando o meio ambiente fornece, também,

a biomassa dos rebanhos, das colheitas e dos combustíveis para os fomos das

olarias. Na terceira fase, caracterizada pelo crescimento da urbanização, aliam-se os

impactos dos ferreiros, caldeiros, sopradores de vidro e outras oficinas, com a

extração de recursos não renováveis das minas e jazidas. Por fim, na quarta fase, a

partir da Revolução Industrial, as forjas e fundições passam a produzir o ferro e o

aço. A lenha, um recurso renovável, começa a ser substituída por recursos não-

renováveis, o carvão mineral e o petróleo. Nesse período, o impacto da ação do

homem sobre a natureza é mais de mil vezes maior que o da primeira fase.
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A crescente ocupação do espaço pela agricultura, que até então se limitava a

produzir alimentos, agregou a produção de matéria-prima para as indústrias. Além

disso, a urbanização provocou um aumento de demanda dos recursos naturais,

levando a um estado de escassez e comprometimento da continuidade de

industrialização de alguns países e regiões. (LIMA, 1984: 44)

Para assegurar a continuidade da acumulação de riqueza, os países

industrializados foram buscar o espaço e a matéria-prima de que necessitavam nas

nações subdesenvolvidas, as quais viam a exploração de seus recursos naturais como

forma de aumentar suas divisas e alcançar o desenvolvimento. Inicia-se, assim, a

degradação do meio ambiente em escala global. (LIMA, 1984:45)

"Os países periféricos também foram afetados por este surto
(desenvolvimento acelerado), quer como fornecedores de insumos, quer
como mercados para a nova onda de crescimento econômico. Além disso,
alguns desses países iriam experimentar processos de desenvolvimento
econômico caracterizadopela mudança de uma base produtiva centrada nas
atividades primárias( ...), para uma outra baseada na industrialização. É o
caso do Brasil, que a partir dos anos 50 começa a alterar a sua estrutura
economtca de modo acelerado, intensificando um processo de
industrialização, iniciado desde a década de 30, impulsionado de forma
vigorosa pela implantação da indústria automotiva". (BARBIERI, 1997: 16-
17)

o rápido desenvolvimento industrial, após a Segunda Guerra Mundial, aliado

ao grande desenvolvimento científico e tecnológico, trouxe como conseqüência a

contaminação ambiental dentro de um cenário global. O crescimento econômico

ultrapassou as fronteiras nacionais e globalizou a poluição, agravando os problemas

ambientais

No final da década de sessenta, surgiram grupos de cientistas que criticaram

as tendências da sociedade industrial. Essas criticas voltam-se para os efeitos

prejudiciais dos impactos das atividades econômicas sobre o meio ambiente,

decorrentes da atividade industrial e do crescimento econômico.

10



Os governos perceberam que alguns países, ao emitirem gases na atmosfera,

provocavam chuva ácida em outros países; além disso, o efeito estufa e a destruição

da camadade ozônio poderia atingir a todos. Notaram, também, que um país

lançava poluente tóxico no rio e a população do país vizinho era contaminada

Problemas dessa magnitude não podiam mais ser tratados pelos governos locais,

regionais ou nacionais. Dessa forma, tomou-se necessário buscar instrumentos

internacionais de intervenção.

A Conferência sobre a Biosfera, realizada em Paris, em 1968, marcou o

despertar de uma consciência ecológica internacional, mesmo sendo uma reunião de

especialistas e cientistas. Essa Conferência resultou no lançamento, em 1971, do

programa o Homem e a Biosfera. Esse programa, segundo DROSTE (1987:4-7),

baseava-se em um conceito novo - conservação para um desenvolvimento

duradouro- que propunha medidas para conciliar o desenvolvimento com a

preservação do meio ambiente.

Outro marco importante na conscientização mundial dos problemas

ambientais foi a reunião do Clube de Roma, em 1970, que alertou as autoridades

para o impacto do desenvolvimento econômico sobre o meio ambiente. Em 1971, o

Clube de Roma publicou um informe denominado "Limites do Crescimento". O

estudo mostrou que, se persistissem as taxas mundiais de crescimento demográfico e

econômico, os limites de sustentação do planeta seriam atingidos em meados do

próximo século, tendo, como conseqüências, a contaminação da atmosfera e das

águas, a escassez de alimentos, bem como o colapso da produção agrícola e

industrial, decorrentes do esgotamento dos recursos naturais não-renováveis. O

Clube de Roma recomendou, entre outras medidas, a contenção do crescimento

através de uma política mundial, que permitisse o equilíbrio demográfico e padrões

de produção sustentáveis. (MEADOWS, 1973)
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o programa o Homem e a Biosfera e o informe Limites do Crescimento

influenciaram a ONU a convocar uma conferência mundial sobre os problemas

ambientais. A primeira Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente foi

realizada em Estocolmo, em junho de 1972, e colocou a questão ambiental nas

agendas oficiais e das organizações internacionais. FERRÃo (1998:8) salienta que

foi a primeira vez em que um número significativo de nações, 119 países e 400

organizações não-governamentais, uniu-se para discutir a necessidade de

empreender ações de controle dos fatores que causam a degradação ambiental.

A proposta de crescimento zero, desenvolvida pelo Clube de Roma, foi

discutida na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e

Desenvolvimento. SACHS (1993:12) afirma que essa tese foi defendida pelos que

acreditavam no esgotamento dos recursos naturais e na incapacidade da ciência e da

tecnologia de criar alternativas para reduzir esse impacto sobre o meio ambiente. No

entanto, não encontraram apoio entre aqueles que confiavam na capacidade de

superar a escassez e entre os países em desenvolvimento, que defendiam o direito de

crescer e de ter acesso aos padrões de consumo atingidos pelos países

desenvolvidos.

Nesse evento, de acordo com STRONG (1992:12-15), popularizou-se a frase,

entre os países em desenvolvimento, da então primeira ministra da Índia, Indira

Gandhi: nA pobreza é a maior dapoluições". Foi nesse contexto que os países do sul

afirmaram que a solução da poluição não era impedir o desenvolvimento e sim

orientá-lo para a preservação do meio ambiente e dos recursos não-renováveis.

"O que se verificou na Conferência de Estocolmo de 1972 foi a
explicitação de conflitos entre os países desenvolvidos e os não
desenvolvidos. Os primeiros, preocupados com a poluição industrial, a
escassez de recursos energéticos, a decadência de suas cidades e outros
problemas decorrentes dos seus processos de desenvolvimento; os segundos,
com a pobreza e a possibilidade de se desenvolverem nos moldes que se
conheciam até então." (BARBIERI, 1997: 19)
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o documento final da Conferência, Declaração sobre Meio Ambiente

Humano, resultou numa declaração contendo 23 princípios, entre os quais algumas

teses desenvolvidas pelos países periféricos. Esses princípios fazem parte da

constituição das Nações Unidas, conjuntamente com a Declaração dos Direitos do

Homem.

A partir dessa Conferência, quase todas as nações industrializadas

promulgaram legislações e regulamentos ambientais. Além disso, criaram

ministérios ou organismos encarregados do meio ambiente para atuar nas questões

relativas à degradação da natureza. Organizações inter-governamentais (BIRD, BID,

OCDE) incorporaram a questão ambiental em seus programas e um grande número

de ambientalistas e de Organizações Não-Governamentais:" ONGs surgiram em todo

o mundo. Muitos empresários começaram a implementar a gestão ambiental em

suas organizações. Houve um crescimento da conscientização dos cidadãos e a

discussão foi ampliada e aprofundada.

"A crescente conscientização da opinião pública e a pressão dos
movimentos civis e dos partidos verdes desempenharam papel significativo
nesse processo. A emergência da sociedade civil deve ser vista como um dos
acontecimentos mais importantes na cenapolítica como um terceiro sistema
de poder, ao lado dos Estados e dopoder econômico". SACHS (1993:14)

STRONG (1992:12-15), por outro lado, afirma que houve pouco progresso

no sentido de resolver os danos para o meio ambiente decorrentes do crescimento

econômico, durante as décadas de setenta e oitenta. Alguns fatores contribuíram

com a deterioração ambiental, entre eles, destaca-se: o aumento da população

mundial, a manutenção dos padrões de consumo dos países desenvolvidos e da

pobreza dos países em desenvolvimento.

A integração entre os conceitos de meio ambiente e de desenvolvimento

recebe um novo impulso com o relatório da Comissão Brudtland, Nosso Futuro em

Comum. Essa comissão foi nomeada pela Assembléia Geral das Nações Unidas para
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elaborar um relatório sobre os problemas ambientais. Esse relatório, publicado em

1987, apontou os problemas ambientais globais e o desequilíbrio entre os países

desenvolvidos e os em desenvolvimento. Alertou, também, as autoridades

governamentais para tomarem medidas, no sentido de coibirem e controlarem os

efeitos da contaminação ambiental, com o intuito de alcançarem o desenvolvimento

sustentável.

A Comissão Brundtland tinha como objetivo propor estratégias ambientais

de longo prazo para obter um desenvolvimento sustentável, a partir do ano 2000.

Dentre as ações a serem empreendidas, destacam-se as seguintes: cooperação entre

os países desenvolvidos e em desenvolvimento para a consecução de objetivos

comuns, que considerem as inter-relações de pessoas, de recursos, de meio

ambiente e de desenvolvimento; criação de mecanismos para que a comunidade

internacional possa tratar as preocupações de caráter ambiental; definição de noções

comuns relativas às questões ambientais de longo prazo e as atividades necessárias

para gerenciar os problemas da proteção e da melhoria do meio ambiente.

(CMMAD, 1988:xi)

Os principais problemas abordados nesse relatório foram, entre outros:

desmatamento, pobreza, mudança climática, extinção de espécies, crise energética,

destruição da camada de ozônio e crescimento demográfico. Embora os temas

discutidos pela Comissão abordassem primordialmente as questões ambientais, o

relatório levantou questões relativas à desigualdade social e aos padrões de

produção e consumo nos processos de desenvolvimento. A Comissão ressaltou,

também, a necessidade de encontrar novos padrões de consumo sustentáveis para

esta e futuras gerações.

As recomendações da Comissão Brudland serviram de base para a

Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro,

em junho de 1992, por ocasião do 20º aniversário da Conferência de Estolcomo. A
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Conferência do Rio teve por objetivo avaliar como os critérios ambientais haviam

sido incorporados nas políticas e no planejamento dos países, desde a Conferência

de Estocolmo. Os documentos resultantes da Conferência do Rio foram a

Declaração do Rio, a Convenção da Biodiversidade, a Declaração das Florestas, a

Convenção da Mudança Climática e a Agenda 21.

A Declaração do Rio estabeleceu princípios sobre a relação meio ambiente e

desenvolvimento, como pode ser visto no Anexo 1, buscando respeitar os interesses

de todos e proteger a integridade do sistema global de ecologia e de

desenvolvimento. A Agenda 21, por sua vez, refletiu o consenso global e o

compromisso político, objetivando o desenvolvimento e a proteção ambiental. Para

a implementação bem sucedida desse docwnento, ficou acordado que seria de

responsabilidade de cada governo preparar estratégias e mudanças na legislação,

com base nas áreas-programas da Agenda. (CNUMAD, 1996)

O conceito de desenvolvimento sustentável, que já havia sido tratado pela

Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, foi reafirmado nas

áreas-programas da Agenda 21. Para tanto, a Agenda 21 constituiu um plano com

áreas de programas - subdividido em base de ação, objetivos, atividades e meios de

implantação, que visam colocar em prática programas para coibir o processo de

degradação ambiental e transformar, em realidade, os princípios da Declaração do

Rio. Esses programas foram subdivididos em 40 capítulos, agrupados em quatro

seções principais: desenvolvimento social e econômico; conservação e

gerenciamento de recursos; atuação dos principais grupos sociais para atingir o

desenvolvimento sustentável; e meios para implementar os programas, inclusive o

seu financiamento, tanto nas reuniões preparatórias, como na Conferência do Rio,

determinando a quantia de recursos financeiros que os países ricos destinariam

anualmente para o programa. Assim, a Agenda 21 aponta as mudanças necessárias

para uma parceria global, visando o desenvolvimento sustentável.
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2.2 Construção do conceito de desenvolvimento sustentável

o termo desenvolvimento sustentável surgiu pela primeira vez em 1980, no

documento Estratégia de conservação mundial: conservação dos recursos vivos

para o desenvolvimento sustentável. Esse documento foi publicado pela União

Internacional para a Conservação da Natureza (UICN), pelo Fundo Mundial de Vida

Selvagem (WWF) e pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente -

PNUMA. (STARKE, 1991:9).

Para a UICN (1980), os objetivos da conservação mundial do meio ambiente

eram os seguintes: manter os principais processos ecológicos e os sistemas naturais

necessários à vida humana; preservar a diversidade genética; eassegurar a utilização

sustentável das espécies e dos ecossistemas. Nesse documento, conservação foi

definida como: lia gestão da utilização humana da biosfera, de forma a

proporcionar o maior beneficio sustentável às gerações presentes, mantendo a sua

capacidade de satisfação das necessidades e aspirações

futuras. "(FERRÃO,1998:9). Assim, para ser sustentável, de acordo a UICN, o

desenvolvimento precisa considerar os fatores sociais, econômicos e ecológicos,

mantendo a capacidade dos ecossistemas de atenderem às necessidades das gerações

presentes e futuras.

o conceito de desenvolvimetno sustentável, apresentado pela UICN, serviu de

referência para a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento

elaborar um novo significado para o termo, em 1987.A Comissão definiu o conceito

de desenvolvimento sustentável com o seguinte enunciado: "é aquele que atende às

necessidades dopresente sem comprometer as geraçõesfuturas a atenderem as suas

próprias necessidades." (CMMAD,1988:46)

Segundo Gro Harlem Brundtland, que presidiu a Comissão Mundial sobre Meio

Ambiente e Desenvolvimento, quando se iniciaram os debates sobre os objetivos da

Comissão, muitos solicitaram que suas atribuições se restringissem às questões
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ambientais. De acordo com a autora, o mero ambiente não está separado dos

problemas da humanidade:

"O meio ambiente não existe como uma esfera desvinculada das ações,
ambições e necessidades humanas, e tentar defendê-lo sem levar em conta
os problemas humanos, deu à própria expressão meio ambiente uma
conotação de ingenuidade em certos círculos políticos. (...) Mas é no meio
ambiente que todos vivemos; o desenvolvimento é o que todos fazemos ao
tentar melhorar o que nos cabe neste lugar que ocupamos. Os dois são
inseparáveis." (CMMAD,1997:24-25)

Para a Comissão (CMMAD,1998:46), o termo desenvolvimento sustentável

contém dois conceitos-chave: o conceito de necessidades básicas dos pobres de todo

o mundo, que deve ser atendido como prioridade máxima, e o conceito de limitação

dos recursos naturais, que pode impedir às gerações presentes e futuras de

atenderem a suas necessidades. Esses dois conceitos estão relacionados ao conceito

de desenvolvimento econômico, que tem como principal objetivo atender às

necessidades humanas.

BARONI (1992) fez uma revisão crítica do termo desenvolvimento sustentável,

apontando as contradições e inconsistências da definições adotadas por alguns

autores e algumas organizações mundiais. De acordo com a autora, existe uma

diversidade de idéias, que refletem a falta de precisão na conceituação corrente do

termo:

"Há autores que confundem desenvolvimento sustentável com
sustentabilidade ecológica - que tem a ver somente com a capacidade dos
recursos se reproduzirem ou não se esgotarem -; outros reconhecem que deve
haver limites para o crescimento econômico porque ele é insustentável do ponto
de vista dos recursos; e outros substituem a idéia tradicional do
desenvolvimento pelo do desenvolvimento sustentável, onde a incorporação do
adjetivo sustentável à idéia tradicional do desenvolvimento reconhece
implicitamente que este não foi capaz de aumentar o bem-estar e reduzir a
pobreza, como é sua proposta. ".(BARONI, 1990:14-24)

A maioria dos autores, citados por BARONI, sugere que desenvolvimento

sustentável significa buscar o fim da pobreza, reduzir a poluição ambiental e o
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desperdício no uso de recursos. A autora afirma que poucos autores, entre eles

RATTNER, perceberam as contradições inerentes ao termo desenvolvimento

sustentável, apontando para a necessidade de consenso social para definir a

sustentabilidade. Para este autor:

"A incorporação da dimensão ambiental nas estratégias e projetos de
crescimento econômico não é condição suficiente nem para o desenvolvimento
sustentável nem para a melhoria de vida dos pobres e desprovidos (...) É
necessário a busca de padrões de consumo e produção determinados
socialmente, que pode nos levar a fazer avançar o debate sobre o
desenvolvimento sustentável." (RATTNER, 1994:36)

As análises e recomendações da Comissão Brundlant e da Agenda 21 estão

centradas nas dimensões ambientais, econômicas e sociais, embora reconheçam

outras dimensões da sustentabilidade. A seguir, essas dimensões serão discutidas

com maior profundidade para melhor entendimento do conceito de desenvolvimento

sustentável.

2.2.1 A dimensão ambiental da sustentabilidade

Para haver a sustentabilidade ambiental é preciso não pôr em risco os

elementos naturais que sustentam a integridade global do ecossistema: a qualidade

do ar, dos solos, das águas e dos seres vivos. É, também, necessário garantir a

todos acesso aos recursos ameaçados de extinção e encontrar novas tecnologias

para reduzir a pressão sobre o meio ambiente, antes que se esgotem os limites dos

recursos naturais. Isso significa que os recursos devem ser utilizados dentro dos

limites de regeneração e de crescimento natural. Assim, devem ser desenvolvidas

tecnologias que minimizem o esgotamento e propiciem substitutos para esses

recursos. (CMMAD,1998:47-48)

Os padrões de consumo de muitas nações desenvolvidas e das camadas mais

favorecidas dos países em desenvolvimento constituem um dos fatores

responsáveis pelo impacto global no meio ambiente. Esses altos padrões de
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consumo insustentável estão levando ao comprometimento de muitos recursos

naturais. Ao mesmo tempo, os menos favorecidos vivem dentro dos padrões

mínimos. (CMMAD, 1998:58)

liA necessidade de conter o consumo excessivo refere-se
essencialmente aos países industriais e às minorias ricas das sociedades do
Terceiro Mundo; dada a insustentabilidade a longo prazo dos atuais
padrões de utilização de recursos, o desenvolvimento qualitativo dos ricos
deve, com a maior urgência, liberar recursos para o crescimento dos
pobres." (SACHS, 1993:23)

De acordo com a Agenda 21, especial atenção deve ser dedicada à demanda

de recursos naturais gerada pelo consumo insustentável, bem como ao uso eficiente

desses recursos. O objetivo deve ser implementar padrões de consumo e produção

sustentáveis e maior eficiência no uso de energia para reduzir, ao mínimo, as

pressões ambientais, o esgotamento dos recursos naturais e a poluição.

(CNUMAD,1996:40-43)

"A demanda excessiva e estilos de vida insustentáveis nos segmentos
mais ricos, exercem imensaspressões sobre o meio ambiente. Enquanto isso,
os segmentos mais pobres não têm condições de ser atendidos em suas
necessidades de alimentação, saúde moradia e educação." (CNUMAD,
1996:40)

O excesso de consumo insustentável dos países desenvolvidos fica

evidenciado pela utilização dos recursos naturais, quando comparados aos níveis

de consumo per capita mundial. Esses países representam 24% da população do

mundo e consomem 75% de energia, 60% de fertilizante, 81% de papel, 86% de

cobre e alumínio, 80% de ferro e aço, 85% para produtos químicos e 92% para

automóveis, e são responsáveis por 77% das emissões de carbono nas últimas

décadas. Esses indicadores ilustram a insustentabilidade ambiental do padrão de

consumo adotado pelas nações desenvolvidas. (PARIKHet alli, 1994:2)

A Agenda 21 propõe que Governos ajam em conjunto com o setor privado e

sociedade para reduzirem a geração de resíduos e de produtos descartados, por
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meio da reciclagem, nos processos industriais e no consumo de produtos. A

Agenda 21 propõe também a redução do desperdício na embalagem dos produtos e

a introdução de novos produtos ambientalmente saudáveis. (CNUMAD, 1996:43)

Quando um sistema se aproxima de seus limites ecológicos, as desigualdades

se acentuam, porque as nações mais ricas e as classes privilegiadas posicionam-se

com vantagens para lidar com os efeitos das adversidades ambientais, do ponto de

vista financeiro e tecnológico. Além disso, a pobreza reduz a possibilidade dos

indivíduos usarem os recursos naturais de modo sustentável, levando-os a provocar

maior pressão sobre o meio ambiente. (CMMAD,1998:52-53)

liA sustentabilidade ambiental pode ser alcançada por meio da
intensificação do uso dos recursos potenciais dos vários ecossistemas - com um
mínimo de dano aos sistemas de sustentação da vida -para propósitos socialmente
válidos; da limitação do consumo de combustíveis fósseis e de outros recursos e
produtos facilmente esgotáveis ou ambientalmente prejudiciais, substituindo-se
por recursos ou produtos renováveis e/ou abundantes e ambientalmente
inofensivos; redução do volume de resíduos e de poluição, por meio da
conservação e reciclagem de energia e recursos; autolimitação do consumo
material pelos países ricos e pelas camadas sociais privilegiadas em todo o
mundo; intensificação dapesquisa de tecnologias limpas e que utilizarem de modo
mais eficiente os recursos para a promoção do desenvolvimento urbano, rural e
industrial; definição das regras institucionais para uma adequada proteção
ambiental, bem como a escolha do conjunto de instrumentos econômicos, legais e
administrativos necessários para assegurar o cumprimento das regras."
(SACHS,1993:23)

Assim, as estratégias de transição para o desenvolvimento sustentável devem

transformar os estilos de vida e os padrões de consumo, modificar as funções de

produção, com técnicas ambientalmente saudáveis e fazer escolhas corretas quanto

à localização das atividades econômicas. (SACHS,1993:39)

Para a Comissão, outro conceito importante, que diz respeito à

sustentabilidade ambiental, é a biodiversidade. O desenvolvimento tende a

simplificar os ecossistemas, levando à extinção de muitas espécies. Isso implica

em reduzir as opções das gerações futuras a ter acesso a estes bens naturais. Sendo
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assim, a conservação das espécies vegetais e animais é necessária para alcançar o

desenvolvimeto sustentável. (CMMAD,1998:49)

Preocupações ambientais e econômicas não se opõem, pOIS a maior

eficiência no uso de matérias-primas e energia, que servem a objetivos ambientais,

também podem reduzir os custos.

2.2.2 A dimensão econômica da sustentabilidade

As nações devem buscar substituir o processo de desenvolvimento

convencional pelo desenvolvimento sustentável, que visa alcançar o crescimento

econômico em países onde as necessidades essenciais não estão sendo atendidas.

(CMMAD, 1998:47)

"O crescimento precisa ser retomado nospaíses em desenvolvimento
porque é neles que estão mais diretamente interligados o crescimento
econômico, o alívio da pobreza e as condições ambientais. Mas esses países
fazem parte de uma economia mundial interdependente, e suas perspectivas
dependem também dos níveis e dos padrões de crescimento das nações
industrializadas." (CMMAD, 1998:54)

Assim, é preciso que as nações avaliem seu modelo de desenvolvimento e o

impacto que suas políticas estão exercendo sobre o meio ambiente e o

desenvolvimento de outros países. Os índices de crescimento podem ser

sustentáveis, se os países orientarem estratégias direcionadas para as atividades

econômicas, que consumam o mínimo de matérias-primas e energia, buscando uma

distribuição eqüitativa da renda, para que todos se beneficiem do crescimento

econômico. (CMMAD, 1998:55-57)

"O desenvolvimento sustentável exige uma mudança no teor do
crescimento, a fim de torná-lo menos intensivo de matérias-primas e
energia, e mais eqüitativo em seu impacto. Tais mudanças precisam ocorrer
em todos os países, como parte de um pacote de medidas para manter a
reserva de capital ecológico, melhorar a distribuição de renda e reduzir o
grau de vulnerabilidade às crises econômicas." (CMMAD, 1998:56)
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De acordo com TIETENBERG (1994:93 - 108), os indicadores econômicos

baseados em preços de mercado, como a renda nacional e as análises de custo-

beneficio, não fornecem informações fidedígnas, pois o mercado não capta todos os

fatores que causam, ou não, o bem-estar humano. Para esses autores, são necessários

novos sistemas de contabilidade. Isso dividiria os economista em duas escolas de

pensamento: uma que busca um índice único de bem-estar e a outra que separa a

contabilidade econômica, ecológica e social.

A Contabilidade Ecológica tem como objetivo deduzir os impactos

ambientais das contas nacionais, que conduzem ao PIB. O Produto Interno Bruto -

PIB é o componente mais conhecido nas contas da renda nacional, ao fornecer a

estrutura para a análise do desempenho de uma economia. Esse índice não considera

a escassez dos recursos naturais. Como resultado, um país pode exaurir suas

reservas naturais, derrubar suas florestas e chegar à extinção da vida silvestre sem

deduzir esses danos ambientais da contabilidade nacional. (REPETTO, 1991:41-46)

Segundo BARBIERI (1997:75-76), a eficácia de uma política pública

ambiental dependerá, entre outras coisas, de seus instrumentos. Aqueles que visam

obter resultados nas organizações são os instrumentos econômicos, de comando e

controle. Os instrumentos de comando e de controle objetivam limitar as ações do

agente poluidor, mediante o estabelecimento de normas e padrões aceitáveis de

poluição e a fiscalização de desempenho. Por meio desses instrumentos, não são

autorizados a produção, o comércio e o uso de certos produtos ou matérias-primas,

como, por exemplo, o CFCs. Além disso, esses instrumentos estabelecem o modo de

funcionamento de equipamentos para diminuir a emissão de poluentes.

Os instrumentos econômicos visam interferir nas ações das empresas, por

meio de medidas que proporcionem custos ou beneficios adicionais para as

organizações. Estes instrumentos são aplicados através da cobrança de taxas sobre a

emissão de poluição. O imposto sobre poluição, que está sendo muito usado nos
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países desenvolvidos, serve para corrigir uma imperfeição de mercado - a ausência

de um preço que retrate corretamente o custo de recursos não renováveis,

empregados na produção de bens e serviços - e evita, assim, o uso descuidado dos

recursos ambientais escassos. O princípio do poluidor-pagador parte da concepção

básica de que os agentes poluidores devem ressarcir a sociedade pela destruição

provocada. Se não se evita a poluição, evita-se, pelo menos, que os custos de

produção sejam externalizados e que as empresas se apropriem de recursos naturais

sem arcar com os custos dos danos causados ao meio ambiente. (OATES, 1989:27-

31). Esse princípio está incluso na Declaração do Rio:

"As autoridades nacionais devem promover a internalização dos custos
ambientais e o uso de instrumentos econômicos, considerando que o poluidor deve,
em princípio, arcar com os custos da poluição, levando em conta o interesse
público, sem distorcer o comércio e os investimentos internacionais." (Declaração
do Rio, 1992, artigo 16)

O Relatório do Banco Mundial afirma que o controle da poluição e a gestão

de dejetos só opera com eficiência, por meio de instrumentos econômicos quando

são acompanhados de instrumentos reguladores e sistemas de coação. (SACHS,

1993:20)

BARBIERl (1997) defende a eficácia dos instrumentos reguladores. Para ele,

as políticas governamentais devem usar todos os instrumentos possíveis para levar

as empresas a adotarem práticas sustentáveis:

"A curto prazo, é necessário impedir a degradação ambiental
emergente através de instrumentos de comando e controle e dos mecanismos
administrativos e judiciais. Os mecanismos de mercado, ao atuar sobre a
estrutura de custo e beneficio das empresas, estimulam a busca de soluções
que tratem osproblemas ambientais apartir das suas causas, de acordo com
o conceito de cleaner production. A longo prazo, provavelmente é a
educação ambiental que deverá dar os melhoresfrutos, na medida em que
amplia o nível de conscientização da sociedade." (BARBIERl, 1997:78-79)
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Segundo a Agenda 21, o desenvolvimento sustentável pode ser alcançado

com o uso de instrumentos de mercado, no qual os preços de mercadorias e

serviços devem refletir os custos ambientais de seus insumos, processos

produtivos, uso e reciclagem dos produtos.

SACHS (1993:19) conclui que o crescimento tem extemalizado seus custos

sociais e ambientais e ampliado a desigualdade entre os países e entre classes

sociais de um mesmo país. Para ele, os problemas da pobreza e do meio ambiente

podem ser resolvidos; no entanto, os obstáculos são de ordem social e política.

2.2.3 A dimensão social da sustentabilidade

Para a Comissão Brundlant, mesmo na definição mais limitada de

sustentabilidade, está implícita a noção de igualdade social entre as diferentes

gerações, que pode ser estendida à igualdade em cada geração (CMMAD, 1998:46).

Para haver a sustentabilidade social é preciso haver uma idéia global das

necessidades humanas, que agregam outras variáveis não econômicas, como saúde e

educação. Assim, o desenvolvimento econômico e o social devem caminhar juntos.

Os recursos aplicados em saúde e educação podem tomar os indivíduos mais

produtivos e o crescimento econômico pode aumentar o desenvolvimento social,

oferecendo oportunidades e educação a todos. (CMMAD,1998:57)

I,
I
I.J

As necessidades básicas de grande número de pessoas - alimentos, roupas,

habitação, emprego - não estão sendo atendidas, principalmente nos países em

desenvolvimento. Por isso, o desenvolvimento sustentável exige que as sociedades

atendam às necessidades essenciais de todos, tanto aumentando o potencial de

produção, quanto assegurando a todas as pessoas as mesmas oportunidades de

realizar suas aspirações de uma melhor qualidade de vida. (CMMAD, 1998:47)
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Ainda seguindo a abordagem da Comissão 8rudtland, padrões de vida que

estejam além do mínimo básico não são sustentáveis, mesmo entendendo que as

necessidades são determinadas social e culturalmente. Isso porque o

desenvolvimento sustentável promove valores que requer padrões de consumo

mantidos dentro das possibilidades ambientais, que todos podem almejar.

(C~, 1989:47)

De acordo com SACHS (1993:24-27), o objetivo é construir uma sociedade

em que haja maior eqüidade na distribuição da renda, para diminuir a distância entre

os padrões de vida de abastados e pobres, dentro de um padrão sustentável de

consumo.

Outro aspecto considerado pela Comissão é o de que a sustentabilidade do

desenvolvimento está diretamente ligada à dinâmica do 'crescimento populacional.

A pressão demográfica sobre o meio ambiente não se resume apenas ao tamanho da

população, mas também à distribuição dos recursos~portanto, o desenvolvimento

sustentável só pode ser buscado se o tamanho e o aumento da população estiverem

em harmonia com o potencial produtivo de ecossistemas naturais (CMMAD,

1998:60).Para que haja um desenvolvimento global sustentável, é necessário que os

mais ricos adotem estilos de vida compatíveis com os recursos ecológicos do

planeta. O rápido aumento populacional pode intensificar a pressão sobre os

recursos e retardar qualquer elevação dos padrões de vida. (C~, 1998:10)

As políticas populacionais devem integrar-se a outros programas de

desenvolvimento econômico e social para atenderem às necessidades, numa base

sustentável. Assim, são necessárias reformas políticas e econômicas para reduzir os

níveis de consumo, dos países desenvolvidos, e atender aos padrões mínimos de

consumo, nos países em desenvolvimento, e à expectativa de crescimento

populacional. (C~,1998:60-61)
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2.2.4 Outras dimensões da sustentabilidade

Alguns autores, como SACHS (1993:25-26), sistematizam outras dimensões

da sustentabilidade - cultural.. espacial e política - que também são tratadas, direta

ou indiretamente, em vários capítulos do relatório da Comissão Brundlant e a

Agenda 21. Esse documentos, entretanto, não utilizam explicitamente esses termos.

SACHS (1993:27) afirma que, para haver sustentabilidade cultural, o

conceito de desenvolvimento sustentável deve ser traduzido em uma diversidade de

soluções particulares, que respeitem as especificidades de cada contexto ambiental,

cultural e local. Assim, deve-se levar em conta a pluralidade dos problemas como

um valor cultural de grande importância, em vez de encontrar soluções gerais e

homogêneas.

"0 avanço e a expansão da civilização industrialprovocaram a destruição
de tribos e comunidades nativas, com a consequente perda da diversidade
cultural, patrimônio e herança comum da humanidade. De maneira ainda mais
traumática, é negado, em nome do livre mercado, o direito à vida de milhões de
crianças, as quais, devido à sua origem social, não terão acesso à educação,
programas de saúde, moradia decente e atividades de lazer. Ao invés de reduzir
disparidades e desequilíbrios sociais, as práticas políticas e econômicas
vigentes aumentam as diferenças e aprofundam a segregação e a polarizaçãp
social e cultura!." (RATTNER, 1994:43)

Outra dimensão analisada por SACHS (1993:26) diz respeito à

sustentabilidade espacial, voltada para uma mais equilibrada distribuição territorial,

urbana e rural, de assentamentos humanos e atividades econômicas, com prioridade

nos seguintes temas: ênfase na industrialização e na urbanização descentralizada;

promoção de projetos de agricultura e agroflorestamento regenerativos; abandono

de processos de colonização descontrolados, que possam destruir ecossistemas

frágeis; criação de uma rede de reservas naturais para proteger a biodiversidade,

associada a tecnologias de nova geração. Para o autor, essas estratégias de

desenvolvimento urbano não podem ser implementadas de cima para baixo, elas
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devem ser discutidas de maneira participativa e implementadas por políticas

eficientes. (SACHS,1993:33)

Em diversos trechos, a Comissão (CMMDA,1998:1O) propõe,

implicitamente, a sustentabilidade política, que pode ser relacionada à

sustentabilidade social e econômica. A eqüidade social proposta pode ser facilitada

por meio de sistemas políticos e processos democráticos, que garantam a

participação dos cidadãos na tomada de decisões em âmbito nacional e

internacional. Assim, a Comissão propõe um sistema político, que assegure a

participação dos cidadãos no processo decisório, que deve ser submetido à

aprovação pública.

GUIMARÃEs (1994:6-13) afirma que só é possível atender a todas as

dimensões da sustentabilidade por meio de regimes democráticos e do

aperfeiçoamento de suas instituições, que garantem a ampliação dos espaços da

cidadania.

Para alcançar todas essas dimensões da sustentabilidade, a Comissão

Brudtland propõe as seguintes estratégias para o desenvolvimento sustentável:

"Um sistema político que assegure a efetiva participação dos cidadãos no
processo decisório; um sistema econômico capaz de gerar excedentes e know-
how técnico em bases confiáveis e constantes; um sistema social que possa
resolver as tensões causadas por um desenvolvimento não-equilibrado; um
sistema de produção que respeite a obrigação de preservar a base ecológica do
desenvolvimento; um sistema tecnológico que busque constantemente novas
soluções; um sistema internacional que estimule padrões sustentáveis de
comércio efinanciamento." (CMMDA,1998:70)

Assim, os princípios e as estratégias que derivam do conceito de

desenvolvimento sustentável, sugeridos pela Comissão(CMMAD,1988:52-70),

devem estar baseados na eqüidade social, com níveis populacionais e padrões de

consumo sustentáveis; mudança na qualidade de crescimento; na conservação e no

fortalecimento da base dos recursos; nas tecnologias limpas e na administração dos
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riscos; na reformulação das relações econômicas, que buscam a cooperação

internacional; na integração do meio ambiente e da economia nos processos

decisórios; na distribuição territorial equilibrada. Para tanto, deve-se buscar novas

formas de associação entre a sociedade civil, as empresas e as autoridades públicas.

O Modelo que está sendo proposto leva em conta a necessidade de dar informação

ao público e de orientar as empresas para práticas sustentáveis.
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3. Os desafios das organizações para integrar as dimensões da sustentabilidade

3.1 Análise das recomendações de alguns organismos internacionais às empresas

para alcançarem o desenvolvimento sustentável

A proposta desse capítulo é avaliar as recomendações e os princípios

ambientais de instituições e organizações internacionais, que foram mais divulgados

e conhecidos internacionalmente. Essas propostas são diretrizes práticas, feitas às

empresas por entidades representantes da comunidade empresarial e organizações

não-governamentais. Os princípios que são objeto de análise datam de meados da

década de oitenta até o início da década de noventa. Esses princípios - Responsible

Care, Coalition for Environmentaly Responsible Economics - CERES, Câmara do

Comércio Internacional - em conjunto com as recomendações da Comissão

Brundtland, do Business Council e da Agenda 21, são documentos que apresentam

às empresas diretrizes para a preservação do meio ambiente. Como será mostrado a

seguir, as recomendações dessas iniciativas de auto-regulamentação centram sua

atenção na sustentabilidade ambiental, deixando de abordar outras dimensões do

conceito de desenvolvimento sustentável.

3.1.1 Responsible Care

O Responsible Care foi criado em meados da década de oitenta, pelas

empresas do setor químico no Canadá, sendo adotado por vários países. No Brasil,

sua divulgação foi feita pela Associação Brasileira da Indústria Química -

ABIQUIM. OS princípios diretivos desse programa constituem um código de

conduta para as empresas em relação ao gerenciamento ambiental. Esses princípios

recomendam às organizações: a assumirem o gerenciamento ambiental como

prioridade corporativa e a buscarem a melhoria ambiental contínua; a promoverem

o senso de responsabilidade ambiental e prevenção de riscos em todos os níveis

hierárquicos; a ouvirem e responderem às preocupações da comunidade; a
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colaborarem com órgãos governamentais na elaboração da legislação; a

promoverem a pesquisa e o desenvolvimento de processos e produtos

ambientalmente saudáveis; a avaliarem previamente o impacto ambiental; a

buscarem a redução de riscos; a solucionarem impactos decorrentes da disposição

inadequada no passado; a fornecerem informações e recomendarem medidas de

proteção e emergência quanto aos riscos à saúde; a orientarem os stakeholders

quanto ao manejo e descarte seguro do produto; a exigirem que todos obedeçam aos

padrões de segurança sob o ponto de vista da saúde e do meio ambiente; a

promoverem os princípios de atuação responsável oferecendo assistência a outras

empresas.

Os doze princípios diretivos do Responsible Care estão voltados basicamente

para a prevenção de riscos em quase todos os itens. O primeiro, o quinto e o sexto

têm uma abordagem mais proativa, de acordo com o conceito de tecnologias limpas.

O primeiro recomenda às organizações que assumam a gestão ambiental como

prioridade empresarial, por meio da melhoria contínua e da busca de excelência; o

quinto orienta para a pesquisa e para o desenvolvimento de novos produtos e

processos ambientalmente corretos; e o sexto aponta para a importância da

avaliação prévia do impacto ambiental de novas atividades, processo e produtos.

Entretanto, a parte final desse último princípio retoma a prevenção de risco,

recomendando o monitoramento das operações para evitar impactos ambientais.

Se, durante quase duas décadas, esses princípios contribuíram na orientação

de muitas indústrias e ainda estão sendo adotados por milhares de empresas de

diversos países. Esses princípios estão adequados para a indústria química, pois

identificam o problema ambiental dominante do setor: a prevenção do risco.

Evidentemente, isto só não basta. como mostrado no capítulo anterior, há outras

dimensões da sustentabilidade, que poderiam ser incorporadas. Além disso, trata-se

de princípios muito específicos para o setor químico, cuja extensão pode não ser

adquada para outros setores
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3.1.2 Coatiüon for Envlronmentaly Responsible Economics-CERES

Nos Estados Unidos, a Coalition for Environmentaly Responsible Economics

(Coalizão para a Economia Ambientalmente Responsável - CERES) estabeleceu,

em 1989, os Princípios CERES - anteriormente denominado Princípios Vaidez,

por se referir ao acidente ambiental provocado pela Exxon, em razão do

derramamento de petróleo na Baía de Valdez, no Alasca. Esses princípios

recomendam às empresas a proteção da biosfera, a utilização sustentável de

recursos naturais, a redução e despejo seguro de resíduos, o uso prudente de

energia, a redução de riscos, a comercialização de produtos e serviços seguros, a

compensação por danos causados, a informação ao público e aos empregados sobre

acidentes prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, a criação de cargos de diretores

e administradores ambientais, e a avaliação e auditoria anual. O Anexo 3 apresenta

esses princípios na íntegra.

O Projeto CERES agrega princípios importantes, no que diz respeito à

sustentabilidade ambiental, que não são considerados pelo Responsible Care. Entre

eles, destacam-se o compromisso com a preservação da biodiversidade; o uso

sustentável de recursos naturais renováveis e não renováveis; a redução de resíduos

e a promoção da reciclagem; a conservação de energia e o compromisso de

cumprir e ir além dos requisitos legais. Fora isso, os Princípios CERES

estabeleceram as auditorias e os relatórios, para que qualquer pessoa ou investidor

possa avaliar o desempenho ambiental da empresa. Os princípios do Responsible

Care, por outro lado, recomendam a melhoria contínua da qualidade ambiental, a

pesquisa e o desenvolvimento de novos produtos e processos ambientalmente

corretos, a avaliação prévia do impacto ambiental de novas atividades, processos e

produtos e a promoção de práticas de atuação responsável com os parceiros,

citados anteriormente como o ponto alto dos princípios.

Esses códigos de princípios orientam as empresas, principalmente as mais

poluentes, para tomar suas atividades menos impactantes para o meio ambientes.
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Os dois princípios supramensionados enfatizam a dimensão ambiental da

sustentabilidade, compatíveis com o conceito de tecnologia limpa. Os princípios

CERES não fazem referência a setor algum, pressupondo, portanto, que eles

serviriam para as empresas de qualquer setor, mas não indicam como as empresas

devem proceder para incluí-los em seus modelos de gestão.

3.1.3 Recomendações da Comissão Mundial para o Desenvolvimento e Meio
Ambiente.

A Comissão Mundial Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1988: 244-

258) propôs no já comentado Relatório Nosso Futuro Comum que as estratégias

das empresas para o desenvolvimento industrial sustentável devem ser guiadas

pelos seguintes critérios: criar metas, regulamentos, incentivos e padrões

ambientais; tomar mais eficaz o uso dos instrumentos econômicos; fomentar a

avaliação ambiental; aumentar a capacidade de lidar com os riscos decorrentes da

atividade industrial; e apoiar os esforços internacionais para ajudar os países em

desenvolvimento.

Como grande parte das recomendações da Comissão diz respeito aos

Governos, algumas entidades empresariais remodelaram essas recomendações

transformando-as em princípios, que podem ser implantados por meio de adoção

medidas práticas nas empresas. Alguns princípios, como o que será discutido a

seguir, menciona o Relatório Brudtland em seu prefácio, utiliza o seu conceito de

desenvolvimento sustentável e adota algumas de suas recomendações de

sustentabilidade ambiental.

3.1.4 Carta Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável da Câmara de
Comércio Internacional - CCI

A Carta Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável (Anexo 4) foi

adotada pela Câmara Internacional do Comércio (ICC) em novembro de 1990. Esse

documento foi lançado oficialmente em abril de 1991, por ocasião da Segunda
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Conferência Mundial Industrial sobre Gerenciamento Ambiental. A CCI conclama

as empresas a adotarem os seguintes princípios: reconhecer o gerenciamento

ambiental como prioridade corporativa para o desenvolvimento sustentável; integrar

políticas, programas e práticas, de maneira completa, no gerenciamento ambiental;

processo de desenvolvimento continuado; treinar empregados para práticas

ambientalmente responsáveis; avaliação prévia dos impactos ambientais;

desenvolver produtos, serviços, instalações e operações, que não causem impacto no

meio ambiente; fornecer informações aos stakeholders; conduzir pesquisas para

amenizar os impactos adversos; reduzir riscos; promover práticas ambientais com os

parceiros; contribuir com transferência de tecnologias; medir o desempenho

ambiental através de auditorias..

Esse documento reconhece que é necessário haver um equilíbrio entre

.desenvolvimento econômico e meio ambiente. Assim, recomenda que as empresas

reconheçam o gerenciamento ambiental como prioridade corporativa e como a

determinante do desenvolvimento sustentável, para assegurar que suas atividades

não tenham um impacto negativo na saúde humana e na natureza. O objetivo é

fazer com que as empresas se comprometam publicamente a aperfeiçoar seus

desempenhos ambientais, de acordo com esses princípios, adequando suas práticas

gerenciais e mensurando os resultados atingidos, que devem ser divulgados interna

e externamente. Esses objetivos, segundo a CCI, podem ser alcançados numa

economia de mercado pelos instrumentos econômicos e de regulamentação,

conforme pode-se ler no prefácio do documento em pauta (Anexo 4).

O prefácio e a introdução da Carta Empresarial evidencia que os princípios

foram desenvolvidos com base no relatório Nosso Futuro Comum, elaborado pela

Comissão Brudtland. Dentre os princípios avaliados, é o mais abrangente, abarcando

quase todos os princípios do Responsib/e Core e CERES e acrescentando outros. No

prefácio, aponta para outras direções da sustentabilidade, mas deixa claro, que o

propósito é melhorar o desempenho ambiental das empresas. Outro aspecto
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importante a ser destacado entre os Princípios da CCI, é o reconhecimento do

impacto ambiental do setor de serviços. As recomendações ambientais, que são

feitas para a produção, são estendidas para a prestação de serviços.

Os princípios da CCI não mencionam, entretanto, dois aspectos importantes

para a sustentabilidade ambiental. O primeiro diz respeito à biodiversidade,

abordada nos princípios CERES, e o segundo relaciona-se à reparação de danos, que

consta dos Princípios do Responsible Care. Como se vê, a adoção de cada um

desses princípios isoladamente não incorpora a dimensão da sustentabilidade

ambiental em sua totalidade.

3.1.5 Business Council para o Desenvolvimento Sustentável

O Business Council for Sustainable Development foi fundado em 1990,

respondendo a uma solicitação da ONU, com o objetivo de apresentar uma

perspectiva empresarial global sobre desenvolvimento sustentável, para estimular o

interesse e o envolvimento da comunidade empresarial sobre os assuntos

pertinentes ao meio ambiente e ao desenvolvimento.

O resultado do trabalhoBusiness Council foi a publicação do livro Mudando

o Rumo: uma perspectiva empresarial global sobre desenvolvimento e meio

ambiente. Esse relatório recomenda, entre outras, as seguintes ações, do setor

empresarial, para o desenvolvimento sustentável: a eficiência energética; processos

produtivos limpos; análise do ciclo de vida do produto; cooperação tecnológica;

gestão sustentável dos recursos renováveis; atuação e engajamento dos líderes

empresariais nas questões ambientais.

O desenvolvimento sustentável, segundo o Business Council, deve ser

resolvido em um sistema de mercados em que os preços são fixados de modo a

refletir os custos do meio ambiente. O relatório propõe três mecanismos
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econômicos para fazer as empresas intemalizarem os custos ambientais: comando

e controle, auto-regulação e instrumentos econômicos.

Esse relatório, diferente dos princípios dos outros documentos, discute as

questões ambientais, reconhecendo as realidades e as necessidades dos países em

desenvolvimento. Assim, esse relatório aborda questões relacionadas à

sustentabilidade ambiental, a alguns aspectos da sustentabilidade econômica, como

a intemalização de custos ambientais pelas empresas e às necessidades peculiares

dos países em desenvolvimento.

Outro ponto inovador do Business Council é a análise do ciclo de vida do

produto para minimizar os riscos e diminuir o impacto das atividades econômicas

sobre o meio ambiente. Essa análise é uma ferramenta que considera o impacto

ambiental, desde a extração da matéria-prima utilizada na produção, até o uso e a

disposição final do produto.

A auto-regulação, recomendada nesse relatório, trata das iniciativas tomadas

pelas companhias, ou setores da indústria, para regularem a si próprias, através de

padrões de monitoramento e metas de redução da poluição. A auto-regulação pode

ser mais eficaz na redução de custos para as empresas. Mais uma vez são

apresentados princípios de grande valia, mas carentes de alguns aspectos

importantes do ponto de vista da sustentabilidade, que aparecem em outros

princípios aqui analisados.

3.1.6 Recomendações da Agenda 21 à indústria e ao comércio

A Agenda 21 documento resultante da Conferência das Nações Unidas sobre

Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD,1996), convoca, no capítulo trinta,

o comércio e a indústria a participarem na implementação de seus programas para

alcançar o desenvolvimento sustentável. As políticas da indústria e do comércio,
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incluindo as empresas multinacionais, têm papel fundamental na redução do

impacto sobre o meio ambiente e no uso dos recursos naturais, por meio de

processos de produção, que utilizem recursos de maneira eficiente, estratégias

preventivas, minimização de desperdícios e resíduos, realização de auditorias

ambientais, utilização de tecnologias de produção limpas e procedimentos

adequados durante todo o ciclo de vida do produto. Além disso, as empresas devem

procurar parcerias e cooperação na transferência de inovações tecnológicas e,

know-how, que constituem elementos importantes para a sustentabilidade do

comércio e da indústria.

A Agenda 21 estabelece duas áreas-programas para atingir esses objetivos: a

promoção de uma produção mais limpa e a responsabilidade empresarial. O

objetivo da primeira área do programa é aumentar a eficiência da utilização de

recursos, reduzindo, ao mínimo, a quantidade de despejo de resíduos ao longo do

ciclo de vida do produto, por meio da reutilização e reciclagem. A segunda área-

programa visa estimular os empresários a utilizarem os recursos naturais de

maneira sustentável e a aumentarem o número de empresas que apoiem e

implementem políticas de desenvolvimento sustentável. Recomenda ao comércio e

à indústria, em colaboração com as instituições acadêmicas, investir em pesquisa e

desenvolver tecnologias ambientalmente saudáveis. Para tanto, a Agenda 21

recomenda aos governos medidas reguladoras e incentivos econômicos às

empresas. (CNUMAD,1996:481-486)

A Agenda 21 recomenda ao comércio e à indústria aumentar a auto-

regulação e adotar códigos de conduta e regulamentos, integrados ao planejamento

da empresa, que promovam as melhores práticas ambientais. A Agenda 21

reconhece a iniciativa de associações de empresas que buscam diretrizes para

orientar a gestão ambiental, como o exemplo de manejo responsável da indústria

química, Responsible Care e a Carta da Empresas para o Desenvolvimento

Sustentável da Câmara do Comércio Internacional - CCI.
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Vale ressaltar que a Agenda 21 trata de todas as dimensões da

sustentabilidade. Sustentabilidade Cultural, po exemplo, quando trata da proteção

dos povos, das minorias e o respeito ao plurarismo cultural, ou Sustentabilidade

Espacial, quando trata dos assentamentos humanos e agrícolas. Porém, no que diz se

refere às empresas que é o assunto dessa tese as suas recomendações centram-se na

sustentabilidade ambiental conforme mostrado nessa seção.

3.1.7 Síntese das recomendações analisadas

Os princípios e as recomendações dos documentos apresentados podem ser

sintetizados no Quadro 1. Como se vê nenhum deles abarca a totalidade dos

princípios encontrados nos documentos analisado. Nota-se que a Agenda 21 éa
mais completa, mesmo assim há certas recomendações que se depreende de outros

capítulos aos quais estão implícitos. Porém todos eles independente do grau de

abrangência são reticentes quanto a sua aplicação, com exceção do Responsible

Care que adotam outras práticas gerenciais que permitem a empresa interiorizar os

princípios. Porém, como já foi mostrado o Responsible Care, foi criado

especialmente para o setor químico, suas recomendações portanto não se reveste de

um carater de universalidade.
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Quadro 1: Síntese dos princípios ambientais internacionais mais

recomendados às empresas nas últimas décadas do século xx.

~

Respoese-ble CMMAD CERES CCI BusIness Agendol1

nais Case Cap. 8 CoaodJ Cap30
1985 1987 1989 1990 1992 1992

s .
Desenvolvimento Sustentável ./ ./ ./ ./

Proteção da Biodiversidade ./

Auditorias Internas/Extemas e relatórios ./ ./ ./ ./

Compromisso da empresa com o SGA ./ ./ ./ ./ ./

Gerenciamento ambiental integrado ./ ./ ./

Melhoria ambiental continua ./ ./ •
Informação para o público dos riscos ./ ./ ./ ./ ./

Redução de riscos ./ ./ ./ ./ ./ ./

Produtos e serviços 5e11;UIDS ./ ./ ./ ./ ./ ./

Instalações e operações seguras ./ ./ ./ ./ ./ ./

Tecnologias limpas • ./ • • ./ ./

Procedimentos limpos durante o Ciclo de Vida ./ ./

Uso sustentável dos recursos naturais ./ ./ ./ ./ ./

Redução de resíduos ./ ./ • ./

Promoção da reuti1ização ./ ./ ./ ./

Promoção da reciclagem ./ ./ ./ ./

Manejo e despejo seguro de resíduos ./ ./ ./ ./ ./

Conservação de energia ./ ./ ./ ./ ./

Reparação de danos ambientais ./ ./ ./ ./ •
Educação e treinamento do funcionário ./ ./ ./ ./

Avaliação prévia do impacto ambiental ./ ./ ./ •
Minimização de impactos ambientais ./ ./ ./ ./

Promoção do desenvolvimento de pesquisas ./ ./ ./ ./

Promoção dos princípios com os parceiros ./ ./ ./ ./

Cooperação e transferência de tecnologia ./ ./ ./ ./ ./

Conformidade com as exigências legais ./ ./ ./ ./ •
Fornecimento de informações aos Stakeho/ders ./ ./ ./ ./

* O termo pode estar implícito em outros princípios ou, no caso da CMMAD e Agenda 21, em
outros capítulos dos documentos.

Os princípios acima são orientadores orientadores de práticas saudáveis em

sobre meio ambiente, que podem ser utilizados na definição de políticas

empresariais e servem de diretrizes para as ações a serem adotadas no cotidiano

das empresas. Resta, então, discutir como esses princípios e recomendações estão

servindo de fato para orientar as empresas em seus modelos de gestão e contribuir

com os critérios de avaliação e certificação do grau de sustentabilidade.
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3.2 Gestão Ambiental

Os termos gestão ambiental, gerenciamento ambiental e gerenciamento

ecológico, estão sendo empregados e traduzidos como sinônimos para identificar os

objetivos, as políticas e as diretrizes organizacionais, além dos planos de ação

necessários em cada área, visando reduzir o impacto das empresas sobre o meio

ambiente. Muitos autores recomendam medidas e modelos de gestão que devem ser

incorporados pelas organizações. Segundo Lester BROWN, citado por Graham

MAY, as empresas precisariam efetuar as mudanças necessárias, visando o

desenvolvimento sustentável:

"Para que a degradação ambiental não se torne irreversível, são inevitáveis
mudanças fundamentais na maneira pela qual os bens. são produzidos,
usados e dispostos. Uma sociedade sustentável terá que dar maior ênfase à
conservação e à eficiência, basear-se mais em energia renovável e extrair
recursos nominalmente renováveis somente até o ponto em que eles possam
se regenerar. Ela precisará: minimizar o desperdício, maximizar a
reutilização e a reciclagem, evitar o uso de materiais perigosos, preservar a
biodiversidade, desenvolver mais tecnologias ambientalmente benignas e
projetar produtos mais duráveis e reparáveis,"

De acordo com PROKOP (1993: 5-8), existem três incentivos para a

organização se tomar verde: marketing, responsabilidade social e ganho

econômico. O marketing induz a organização a se tomar ambientalmente correta,

devido às mudanças no comportamento do consumidor, que tem se preocupado

com o impacto ambiental dos produtos. O investimento em organizações

socialmente responsáveis passou a ser um bom negócio, pois a forma de analisar os

investimentos está mudando. Assim, a escolha feita apenas com base em retomo

financeiro, negligenciando o custo ambiental, onerará gerações futuras. Além do

mais, o controle da poluição pode trazer ganho econômico. A empresa 3M

incentivou os funcionários a criarem programas de controle de poluição. No final

de quatorze anos, os empregados haviam criado 2700 projetos, que reduziram a

poluição pela metade e economizaram mais de US$ 500 milhões para a

companhia.
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Ainda, segundo PROKOP (1993: vii-viii), para uma organização se tomar

verde - going green, todas as áreas da empresa devem aceitar responsabilidades

social e ambiental, selecionando fornecedores de acordo com sua responsabilidade

com o meio ambiente, providenciando programa de reciclagem para os

funcionários e para a comunidade devolver material reciclável e assegurar que os

trabalhadores sejam consumidores ambientalmente informados e conscientes.

Para BACKER (1995:1-15), o empresário, hoje, tem dificuldades em

acrescentar um novo fator aos múltiplos parâmetros que ele deve controlar,

principalmente, porque não possui nenhuma cultura ou formação em relação ao

meio ambiente. As indústrias e os serviços foram concebidos sem essa

preocupação, assim, a atual geração de administradores é obrigada a assumir

responsabilidades de danos ambientais herdadas de gerações passadas. Para poder

administrar de maneira responsável uma organização, integrando a gestão

empresarial ao meio ambiente, impõe-se a conscientização de que os recursos não

são ilimitados e os problemas de poluição não são causados apenas por outras

empresas, podendo ser provocados por atividades de sua própria fábrica, caso

contrário, o empresário hesitará em incluir o fator ambiental em sua gestão, a não

ser quando pressionado pela legislação.

3.2.1 Modelos de gestão ambiental adotados pelas organizações

As indústrias podem se ajustar à escassez se houver maior eficiência e

produtividade sustentável, na mudança de padrões de consumo, redução de

emissão, substituição de tecnologia, reciclagem e reutilização. A necessidade de

ferramentas, métodos e formação de gestão ambiental, tanto para os empresários

como para os administradores, tem por finalidade colocar em prática a política

ambiental e a aceitação de cada área da responsabilidade em relação ao meio

ambiente.
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Segundo OONAlRE, o nível de autoridade na área de meio ambiente só será
ampliado na organização ligando-se a outras unidades administrativas, além da
atividade produtiva. "Como se trata de uma atividade recente nas estruturas
organizacionais das empresas industriais, existe ainda um espaço muito grande a
ser aproveitado no seu relacionamento com as demais unidades ", junto à área de
Pesquisa e Desenvolvimento para modificações no produto ou processo, junto à
área de Suprimentos, Marketing, junto à área de Recursos Humanos "seja
ligando-a ao conceito de segurança dos trabalhadores, seja procurando
transformar essa atividade em um valor cultural institucional" e junto à área de
Comunicação Social para reforçar a imagem institucional." (DONAIRE, 1994:
265)

Assim, DONAIRE (1994) sugere algumas medidas que podem ser adotadas

em cada um dos setores de uma empresa industrial: A área de Pesquisa e

Desenvolvimento pode incentivar, acompanhar e apoiar todas as pesquisas que

tenham como objetivo a melhoria da qualidade ambiental, tanto do ponto de vista

da concepção do produto, dos materiais usados, do processo de manufatura, como

das características finais, considerando o pós-consumo. O setor de Suprimentos

pode atuar na escolha de recursos alternativos quanto à facilidade de reciclagem e

implicações ambientais da extração, do uso e da escassez de recursos naturais.

Além disso, pode desenvolver e acompanhar uma política de constante melhoria

nos insumos fornecidos junto aos fornecedores. A área de Marketing pode

contribuir nas decisões que envolvam a concepção e o desenvolvimento de

produtos que se caracterizem por melhorias em seus atributos ambientais:

embalagens mais adequadas ao ambiente, distribuição sem riscos e descarte sem

resíduos.A área de Relações Públicas pode participar da decisão de como a

empresa deve utilizar a variável ecológica para reforçar sua imagem institucional,

seja junto à comunidade externa, em nível nacional ou internacional, seja junto à

comunidade interna. A área de Recursos Humanos pode desenvolver um programa

de conscientização, através de cursos específicos de educação ambiental para

determinados públicos internos nas áreas de Produção e Marketing, ou integrar

tópicos ambientais nos cursos já existentes, procurando incluir a variável ecológica
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como uma variável importante a ser considerada no processo de tomada de

decisão. A área Financeira pode desenvolver instrumentos para avaliar e estimar

os danos ambientais e sua transformação em encargos para os poluidores e

geradores de resíduos. Além disso, os Relatórios Anuais devem conter valores que

indiquem as despesas efetuadas pela empresa em relação à poluição e à degradação

ambiental. Nesse sentido, deverão ser desenvolvidos esquemas especiais para

avaliação de indicadores financeiros ambientais e estimação de pay-backs, que

incluam problemas ambientais futuros. A área de Planejamento pode contribuir

para a avaliação de novas plantas, através do Estudo de Impacto Ambiental - EIA,

ou modificação das instalações e dos processos, bem como avaliação da

quantidade e qualidade dos efluentes que exigem estudos especiais, como é o caso

das auditorias Ambientais.

Para HUNT e AUSTER (1990), as empresas industriais passam por cinco

estágios para desenvolver programas de gestão ambiental, conforme o quadro 2. Os

estágios vão do Principiante, que proporciona somente a proteção mínima, no que

diz respeito aos problemas ambientais, ao Pró-ativo, que é mais abrangente na

redução de riscos e consequentemente o que mais se adqua a dimensão de

sustentabilidade ambiental conforme já discutido no Capítulo Dois. Os autores

entendem que os requisitos específicos para uma organização em particular poderá

variar de acordo com o tipo de negócio envolvido, a dimensão potencial dos

problemas ambientais, o tamanho da organização e a complexidade da estrutura

corporativa..
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QUADRO 2: Fases dos programas de gestão ambiental nas organizações

ESTÁGIOS DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE GESTÃO AMBIENTAL NAS ORGANIZAÇÕES

ESTÁGIOl ESTÁGIO 2 ESTÁGIO 3 ESTÁGIO 4 ESTÁGIOS

CRITÉRIOS PRINCIPIANTE APAGA CIDADAO PRAGMÁTICO PRl>-ATIVO
INCÊNDIO PREOCUPADO

Nenhuma Proteção Proteção Proteção Proteção

GRAU DE proteção Mínima Moderada Ampla Máxima

RISCO
AMBIENTAL

Gestão Questões Gestão Gestão Gestão

VISÃO DOS ambiental é ambientais ambiental é uma ambiental ambiental é uma

GERENTES desnecessária somente função que vale é uma questão

CORPORATIVOS quando a pena importante prioritária

necessário função do
negócio

Compromisso Alocação de Consistente, Fundos Orçamento

INVESTIMENTO mínimo coma verbas embora o suficientes aberto e sem

alocação de quando recurso seja De uma forma restrições

recursos aparecem mínimo geral
problemas

APOIO E Nenhum Envolvimento Compromisso Consciência e Envolvida

ENVOLVIMENTO envolvimento parcial na teoria envolvimento ativamente

DA ALTA moderado

CÚPULA

Nenhum Resolve os Satisfaz às Minimiza os Gerencia

OBJETIVOS problemas responsabilidad impactos ativamente os

DE quando es corporativas ambientais problemas

DESEMPENHO aparece negativos ambientais

Nenhuma Envolvimento Integração Integração Envolvimento

INTEGRAÇÃO integração parcial com os mínima com os moderada com ativo com os

COMA outros outros outros outros

ORGANIZAÇÃO departamentos departamentos departamentos departamentos

Nenhuma Somente Geração de Relatórios Reuniões

INFORMAÇÃO exceções grande objetivos e pessoais com
REPASSADA quantidade de consistentes gerentes e

À ALTA relatórios que diretoria
CÚPULA raramente são executiva

apreciados
Nenhuma Somente Informações Principalmente Mecanismos de

INFORMAÇÃO exceções internas interna, com informação

DA Somente algumas internos e
ORGANIZAÇÃO informações externos

externas

CONSULTORIA Nenhuma Moderada Moderada Alta Diária
JURÍDICA

RELAÇÕES Nenhuma Nenhuma Moderada Alta Diária
PÚBLICAS

MANUFATURA Nenhuma Nenhuma Nenhuma Moderada Diária
PRODUÇÃO

PROJETO DO Nenhuma Nenhum Nenhum Mínimo Diário
PRODUTO

Fonte: HUNT e AUSTER (1990: 9)
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Os autores recomendam as seguintes estratégias para a implementação de

um programa de gestão ambiental pró-ativo: garantir o compromisso da alta cúpula

e recursos a longo prazo; desenvolver políticas ambientais corporativas; designar

um executivo com influência para o programa; definir áreas de risco ambiental;

nomear um executivo com habilidades gerenciais; priorizar as metas e os objetivos

do programa; rever a estrutura organizacional; desenvolver o fluxo de informação;

identificar colaboradores chaves; desenvolver um sistema de informação e registro

ambiental; desenvolver programas de supervisão formais; implementar programas

de treinamento e educação ambiental; realizar feedback constante para avaliar o

projeto. Como pode se ver pelas recomendações acima muitos daqueles princípios

analisados anteriormente foram incorporados implicitamente no estágio mais

avançado que é o pró-ativo. As abordagens de Donaire e Hunt apresentam medidas

práticas para serem adotadas no cotidiano das organizações

BARBIERI (1997:69:75) afirma que não é necessário recorrer a estudos

sofisticados para constatar que a grande maioria das empresas ainda não

incorporou o meio ambiente em suas considerações cotidianas. Para ele, a

experiência das empresas industriais, que passam a se preocupar com o meio

ambiente seguem, uma trajetória constituída por três fases. A fase inicial de

incorporação de tecnologias ambientais ocorre, normalmente, pelas exigências

legais, que leva a soluções corretivas do tipo end-of-pipe, atuando sobre os efeitos

poluentes do processo produtivo. A segunda fase caracteriza-se pela substituição de

equipamentos, máquinas, recursos, buscando uma produção mais limpa e eficiente,

redução dos custos com materiais, energia, disposição final dos resíduos, passivos

ambientais, melhora das condições de trabalho e da imagem da empresa Numa

terceira fase, a empresa passa a tratar o meio ambiente dentro de uma perspectiva

estratégica, como prioridade corporativa, envolvendo todas as áreas funcionais,

reduzindo os custos via produção mais limpa e aproveitando as oportunidades,

através da diferenciação de produtos e embalagens de baixo impacto ambiental.
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Segundo o autor, um dos grandes desafios da sociedade é fazer com que todas as

empresas se preocupem com o meio ambiente. Entretanto, os avanços não

ocorrerão espontaneamente, daí a importância das pressões da comunidade, dos

consumidores, dos segmentos organizados da sociedade civil, que se transformam

em instrumentos de política ambiental pública, legislação ambiental, iniciativas

empresariais de auto-regulamentação.

Na abordagem desse autor também estão implícitos os princípios de

sustentabilidade ambiental na terceira fase, que é a mais avançada. O autor chama

a atenção para as pressões da sociedade como elementos indutores de melhoria das

práticas ambientais. A visibilidade dessas práticas poderia facilitar a atuação da

comunidade para induzir as mudanças necessárias na gestão empresarial. Daí a

importância de cria mecanísmos para tornar público o que elas estão fazendo e o

seu impacto. Nenhum modelo de gestão estaria completo sem contemplar alguns

instrumentos que tome transparente para a comunidade os resultados ambientais

alcançados pela empresa.

Outras alternativas apontadas para avaliar e classificar uma empresa, quanto

ao seu impacto sobre o meio ambiente, é a utilização de matrizes, como a

apresentada no quadro 3, criada por NORTH e adaptada por DONAIRE (1995). A

matriz procura incorporar vários fatores para determinar se a organização é

agressiva ou amigável ao meio ambiente. Ela é bastante abrangente e inova em

relação as outras comentadas anteriormente ao estabelecer uma classificação de

cada ítem baseada na escala Lickert. Mas há ainda dois pontos que não foram

tratados. Primeiro, trata cada um dos itens (produto, processos, etc.) de modo

linear o que não faz sentido para universalizar o Modelo, pois há setores em que

um ou mais desses itens pode ter um peso maior. Segundo, o Modelo não faz

referência a instrumento de divulgação para aumentar a visibilidade pública

conforme comentado anteriormente.
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QUADRO 3 : Matriz de classificação de empresas agressivas e amigáveis

EMPRESAS AGRESSIVAS CLASSIFICAÇÃO EMPRESAS AMIGÁVEIS
ALTA POLUIÇÃO 1 234 5 BAIXA POLUIÇÃO
1. Ramo de Atividade
2. Produtos
- Poluentes - Não poluente
- Alto consumo de energia - Baixo consumo de energia
- Não há aproveitamento - Há aproveitamento de resíduos

de resíduos
- Não há reciclagem - Há reciclagem
3. Processo
- Poluente - Não poluente
- Resíduos Perigosos - Poucos resíduos
- Alto consumo de energia - Baixo consumo de energia
- Ineficiente uso de recursos - Eficiente uso de recursos
4.Consciência Ambiental
- Externa: consumidores não conscientes - Consumidores conscientes
- Interna: funcionários não conscientes - Funcionários conscientes
5. Padrões Ambientais
- Baixos Padrões - Altos Padrões
- Não obediência às restricões - Obediência às restricões
6. Comprometimento gerencial
- Não comprometimento - Comprometimento
7. Nível de capacidade do Pessoal
- Baixo - Alto
- Acostumado a velhas tecnologias - Voltado para novas tecnologias
8. Capacidade de P&D
- Baixa criatividade - Alta criatividade
- Longos ciclos de desenvolvimento - Curtos ciclos de desenvolvimento
9. Capital
- Ausência de capital - Existência de capital
- Pouca possibilidade de empréstimos - Alta possibilidade de empréstimos

Fonte: DONAIRE (1995:52-53).

Dessa maneira, toma-se difícil verificar se o resultado obtido em cada

empresa corresponde à efetiva prática ambiental. Por exemplo, se a empresa

obteve os melhores resultados em todos os itens e resultado insatisfatório apenas

no item de produtos e processos, isso significa que obteve boa pontuação sem,

entretanto, ser amigável ao meio ambiente, pois tem processo e produtos poluentes.
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3.2.2 Os instrumentos utilizados avaliar e certificar organizações

3.2.2.1 Sistemas de Gestão Ambiental - SGA

A Gestão Ambiental pode ser implementada através de um Sistema de

Gestão Ambiental muito recomendado na última década, principalmente a partir

das atividades do ICe. Esta entidade, cujos princípios já foram comentados,

estruturou um modelo de sistema no qual se percebe a preocupação com as funções

administrativas típicas - planejamento, Organização, Direção e Constrole. A idéia

de um sistema de gestão como este é a de fornecer uma estrutura gerencial formal

capaz de servir para qualquer tipo de empresa de qualquer setor. Esse sistema

apresentado pela ICC assim como aqueles recomendados nas normas BS7750 e

ISO 14000, também tem por base uma idéia de horizontalidade. Eles foram criados

para qualquer organização independente do processo produtivo do tamanho das

empresas e do impacto que ela causa.

A British Standards Institution - BSI, pioneira na área de qualidade, com a

norma BS 5750, deu origem à série de normas internacionais ISO 9000 e tomou-se

precursora também na área de normatização ambiental, ao publicar a BS-7750 -

Especification for Environmental Management Systems. (BEZERRA e ABREU,

1994)

A norma inglesa BS-7750, promulgada em 1992, especifica os elementos de

um Sistema de Gerenciamento Ambiental, permitindo à organização estabelecer

procedimentos para determinar políticas e objetivos ambientais, demonstrando

conformidade com os mesmos. Além disso, ela estabelece diretrizes para a

implementação e avaliação de tal sistema.

Os principais elementos do sistema de gerenciamento ambiental, proposto

pela norma britânica BS 7750 (BRISTISH STANDARDS INSTITUTION, 1992),

são:
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~ Sistema de Gerenciamento Ambiental - SGA

Assegura que os efeitos das atividades empresanais estejam de acordo com a

política ambiental da organização.

~ Política Ambiental

Documento estratégico da ação organizacional em que são estabelecidas as

diretrizes para atividades produtivas ambientalmente corretas.

~ Organização e Pessoal

A organização deve treinar e definir autoridade e responsabilidade para assegurar a

conformidade com as políticas ambientais e a norma BS 7750.

~ Efeitos Ambientais

Inventário de normas e regulamentações, nacionais e internacionais, compatíveis

com a organização.

~ Objetivos e Metas Ambientais

Documento que habilita a organização a avaliar sua posição atual, em relação à

legislação ambiental, e oferece meios para trabalhar em direção à conformidade

ambiental.

~ Programa de Gerenciamento Ambiental

Instrumento com objetivos e metas ambientais abrangendo, todas as atividades e

processos realizados pela organização, bem como os projetos relativos ao

desenvolvimento de novos produtos e serviços.

~ Manual e Documentação de Gerenciamento Ambiental

O manual deve: congregar a política, os objetivos, as metas e o programa;

documentar as funções-chaves de responsabilidade; descrever as interações dos

elementos do sistema; e controlar todos os documentos requeridos pela norma

BS7750.

c:> Controle Operacional
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Controle que visa garantir a realização do cenário ambiental. estabelecido no

Programa de Gerenciamento Ambiental e corrigir eventuais desvios.

~ Registro de Gerenciamento Ambiental

Instrumento gerencial que evidencia o desempenho ambiental da organização,

podendo assumir o caráter informativo, técnico, comercial ou mercadológico.

~ Auditorias Ambientais

Processos periódicos de inspeção e de levantamento sistemático sobre o nível de

conformidade alcançado pela organização - auditorias de conformidade legal - e dos

impactos ambientais - auditorias de impacto ambientais - resultante de suas

atividades. As auditorias podem ser realizadas por equipes próprias - auditorias

internas - ou por terceiros - auditorias externas.

Q Revisões Ambientais

Análise do Sistema de Gerenciamento Ambiental adotado para garantir sua contínua

adequação e eficácia, podendo ser de natureza corretiva ou preventiva.

Após a criação da BS7750 diversos países cnaram suas normas sobre

Sistema de Gestão Ambiental - SGA. Isso teve impacto negativo no comércio

internacional. Pois uma empresa poderia estar ambientalmente correta em um país e

não em outro. Fase a isso a ISO, constituiu, em 1991,o StrategicAdvisory Group on

Environment (Grupo de Assessoria Estratégica sobre Meio Ambiente), que iniciou

uma abordagem sistêmica da normatização ambiental, com o objetivo de estudar os

efeitos da proliferação de normas no mercado internacional e verificar a

possibilidade de harmonizá-las. Como decorrência desse trabalho a ISO criou, em

1993, o Technical Committee 207 (TC-207) para formular a série de normas da ISO

14000, que teve como referência básica a norma inglesa BS 7750. A figura 1mostra

a estrutura do TC-207. Como pode se ver são diferentes os assuntos sobre gestão e

esse trabalho dará enfase as normas relativas a organização, comentando as questões

relativas aos Sistemas de Gestão, Auditoria e Ciclo de Vida do produto.
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FIGURA 1: Estrutura dos grupos de trabalho da ISO 14000

ISO ..
Organização

Internacional para
Normatização

Suíça

I
Comitê Técnico TC-176 Comitê Técnico TC-207

Gerenciamento da Gerenciamento
Qualidade Ambiental

Série ISO 9000 Série ISO 14000
Canadá Canadá

I I I I I I
Subcomitê se Subcomitê Subcomitê Subcomité Subcomitê Subcomitê WGl

01 se 02 se 03 se 04 se 05 se 06
Sistema de Auditoria Rotulagem Avaliação de Análise Tennose Aspectos

Gestão Ambiental Ambiental Performance do Ciclo Definições Ambientais e
Ambiental Selo Ambiental de Vida Nonnasde

Verde Produtos
Inglaterra Holanda Austria EUA França Noruega Alemanha

Fonte: REIS, 1995.

O comitê técnico TC-207 foi presidido pelo Canadá. Sua estrutura está

composta por seis subcomitês, cada um coordenado por um país com experiência

e considerável nível de avanço na adoção de nonnas de regulamentação ambiental.

A estrutura e o programa aprovados para o TC-207 resultaram numa série de

normas semelhantes à ISO 9000, como mostra o quadro 4, mas com enfoque

ambiental. Esse comite está compostos por seis subcomitês, cada um coordenado

por uma país. Os três primeiros são normas aplicadas a organização

(gerenciamento, auditoria e desempenho ambiental) e os três outros grupos são

norma aplicadas a produtos (avaliação do ciclo de vida, rotulagens e padrões

ambientais).
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QUADRO 4: Subdivisões das normas da ISO 14000

ISO 14000
Avaliação da Oraanizaçãe Avaliação do Produto

~ Sistema de Gerenciamento Ambiental ~ Análise do Ciclo de Vida
~ Avaliação do Desempenho Ambiental ~ Rotulagem Ambiental
~ Auditorias Ambientais ~ Aspectos Ambientais em normas de

produtos

Fonte: CICCO, 1994 .

. Cada um dos subcomitês tem a seguinte função: Sistemas de Gerenciamento

Ambiental, que mapeia a forma pela qual a empresa executa suas normas; Auditoria

Ambiental, que exige o constante acompanhamento dos processos; Avaliação do

Desempenho, antes e depois da certificação; Rotulagem Ambiental, que classificará,

do ponto de vista ambiental, todos os processos e produtos; Análise do Ciclo de

Vida, que se preocupa desde a extração da matéria-prima até o descarte do produto

e os Aspetos Ambientais em Normas de Produtos para análise por entidade

certificadora.

QUADRO 5: Normas da série ISO 14000

Série ISO - Environmental Management
ISSO 14000 Projetos de Normas para o Gerenciamento da Qualidade

Ambiental
14000 a 14009 Sistema de Gerenciamento Ambiental
14010 a 14019 Auditoria Ambiental
14020 a 14029 Rotulagem Ambiental - Selo Verde
14030 a 14039 Avaliação da Performance Ambiental
14040 a 14049 Análise do Ciclo de Vida
14050 a 14059 Termos e Definições
14060 a 14069 Aspectos ambientais em normas de produtos
Fonte: REIS, 1995
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A implantação de uma norma qualquer em especial ISO 14000 exige

treinamento dos funcionários, programas e sistemas de comunicação ambiental,

definição de padrões internos e reformulação dos processos produtivos e dos

equipamentos de proteção ambiental.

Um sistema de Gestão ambiental baseados nas normas ISO 14000 exige o

comprometimento da empresa com o seu regulamento ambiental e um sistema de

padronização a serem implantados pelas organizações em todos os lugares em que

operam.

Tendo em vista a crescente importância das questões relativas ao meio

ambiente nos países desenvolvidos, apenas a certificação de uma das normas da

série ISO 9000 não é mais suficiente. para a indústria nacional ser qualificada no

mercado internacional. Agora é fundamental que as empresas realizem ajustes

necessários à obtenção do certificado da ISO 14000, promovendo mudanças nos

produtos ou sistemas de gestão para a adequação às normas e ganhando mercado

internacional, em particular nos países europeus, onde as exigências são maiores.

Embora seja crescente o envolvimento das empresas brasileiras na

adequação às normas ambientais, em algumas não existe conscientização,

informação e comunicação suficiente, a ponto de se preparem antecipadamente

para a avaliação. Assim, toma-se necessário divulgar, principalmente no setor de

serviços, os novos requisitos ambientais, esclarecendo o que deve ser feito pelas

empresas, no que se refere à definição de padrões e criação de processos de gestão

e avaliação, para uma atuação responsável na gestão ambiental.

A ISO 14000 permite às empresas comprovarem, através de um organismo

certificador independente, que estão adotando um sistema de gestão ambiental que

deve conduzir a procedimentos ambientalmente corretos. No Brasil, cerca de 35%

de empresas que obtiveram certificação pela ISO 14001, Sistemas de Gestão
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Ambiental, pertencem aos setores considerados os mais poluentes, com processos

ou produtos de significativo impacto ambiental, como o setor de petroquímica, de

mineração, de siderurgia e de papel e celulose. Até maio de 1999,cem empresas

foram certificadas pela ISO 14001,de acordo com a Tabela 1.

TABELA 1: Número de empresas certificadas pela ISO 14000 por setor

Certificação da ISO 14001 por setor

Petroquímico 23 Tratamento de Resíduos 03
Eletro-Eletrônico 13 Material fotográfico 02
Automotivo 12 Têxtil 02
Químico-Farmacêutico 09 Florestal-Madeira 02
Eletro-Mecânico 07 Naval 01
Serviços 06 Construção Civil 01
Mineração 06 Embalagens 01
Bebidas 04 Saúde 01
Siderúrgico 03 Vidros em Geral 01
Papel e Celulose 03

Fonte: Quadro (1999:13-14)

De acordo com a ISO 14001,o estabelecimento de um Sistema de Gestão

Ambiental não estabelece requisitos absolutos para o desempenho ambiental, além

do compromisso expresso na política, de atender à legislação e regulamentos

aplicáveis e com a melhoria contínua. Assim, como a certificação dessa norma não

garante desempenho ambiental satisfatório, o sistema de gestão ambiental deve

estimular o uso das tecnologias mais apropriadas. Mais ainda duas empresas

certificadas aparecem perante o público com o mesmo padrão de desempenho

ambiental; o que não é satisfatório do ponto de vista da sustentabilidade. E uma

empresa poderá ter um impacto maior que a outra e ambas certificadas dará a

impressão ao público que as questões ambientais foram resolvidas. Fato este que
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pode acrescentar a opinião pública, que como já visto é importante induzir a

sustentabilidade da empresa.

Sendo assim, quando uma empresa é certificada, pode possuir processos e

produtos poluentes, o que não proporciona uma informação clara para os

consumidores, sobre o desempenho ambiental da organização. Mais vez deparou-

se com um sistema que embora traga grandes contribuições a sustentabilidade

ambiental ainda faltam instrumentos mais efetivos de avaliação. Além disso,

acrescenta-se que as normas ISO 14000, que avaliam as organizações e seu SGA,

aplicam-se indistintamente em qualquer setor de qualquer tamanho e com qualquer

grau de impacto. Se por um lado isso é uma vantagem pois favoreceu a troca de

experiência em suas aplicações, de outro não permite um tratamento setorial pois

como se. sabe o setor pode ter especificidade muito diferentes do outro. Daí a

necessidade de um modelo que leve em consideração a possibilidade de tratamento

por setor que é objetivo dessa tese. Foi neste contexto, é que se pensou em

desenvolver um modelo para avaliar o desempenho ambiental das empresas de um

mesmo setor, através de um indicador dominante de sustentabilidade do setor

analisado, a ser apresentado na quarta parte desta tese.
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3.2.2.2 Auditorias Ambientais

o item dez dos princípios CERES, que estabelece padrões abrangentes para

avaliar atividades de empresas, que afetam direta ou indiretamente o meio

ambiente, trata especificamente da Auditoria Ambiental:

"Avaliaremos anualmente (e divulgaremos o resultado da avaliação) o
processo obtido na implementação desses Princípios e no cumprimento de
todas as leis e regulamentações cabíveis, em nossas operações no mundo
inteiro. Trabalharemos para criar, no momento oportuno, processos
independentes de auditoria ambiental, a serem realizados todo ano e
divulgado aopúblico." (pROJETO CERES)

Segundo STARKE (1991:97), auditoria ambiental é um instrumento

administrativo que analisa, documenta sistematicamente a gestão da organização e

. . os equipamentos, facilitando o controle administrativo das práticas ambientais, e

avalia se a execução das políticas das empresas estão em conformidade e cumprindo

os requisitos ambientais legais e normativos. As auditorias distinguem-se das

avaliações dos impactos ambientais, na medida em que examinam as prováveis

consequências ambientais de uma operação, enquanto a empresa ainda se encontra

em fase de estudos. O objetivo das auditorias é mostrar como a empresa está lidando

com certos problemas ambientais, e não apenas observar normas obrigatórias.

Nos Estados Unidos, a auditoria de cumprimento consiste no cumprimento

dos regulamentos federais, estaduais e municipais para evitar a responsabilidade

legal da empresa. Para CALLENBACH et alli (1995), grande parte das indústrias,

que geram resíduos, têm programas de auditoria interna ou externa para controlar

impactos ambientais e monitorar o sistema implementado, avaliando se o

funcionamento está em conformidade com os requisitos normativos.

"Na Alemanha e na Suíça, a auditoria de muitas empresas foi muito
além das regulamentações governamentais, transformando-se num exame da
compatibilidade ecológica das operações de uma empresa. A tarefa não se
limita a confirmar o cumprimento de normas estabelecidas, mas consiste
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também em minimizar o impacto ambiental" (CALLENBACH et alli, 1993:
50).

As auditorias ambientais recomendadas pelos diversos princípios, discutidos

anteriormente, são um passo importante para atenuar o impacto das operações de

uma empresa sobre o meio ambiente. Apesar de ser um instrumento fundamental

para a melhoria das práticas voltadas para o meio ambiente, as auditoria são

instrumento que se destinam a alta administração. Dificilmente os resultados de

auditoria são divulgados in totum, por isso a sua utilização fica restrita aos

tomadores de decisão da empresa. As informações que elas trazem não irão fazer

parte da divulgação e, neste aspecto, não contribui para ampliar o conhecimento

por parte da comunidade, governo e outros interessados, como já foi mostrado. A

ampliação da consciência da dimensão dos problemas ambientais é um fator

importante que deverá ser enfatizado pois sem a pressão da sociedade poucos

avanços pode-se esperar. Não é por outra razão que há um debate bastante acirrado

em termos mundiais, inclusive no Brasil, a respeito da obrigatoriedade de

auditorias e a divulgação de seus resultados.

No Congresso Brasileiro, vários Projetos de Lei vêm sendo estudados, para

instituir a obrigatoriedade de realização de auditorias ambientais nas empresas, em

toda e qualquer instituição, cuja atividade interfira no meio ambiente; estímulos

fiscais, que favorecem práticas ambientais e desestimulam outras práticas não-

sustentáveis. De acordo com esses projetos, a não realização de auditorias na

periodicidade estabelecida configuraria infração, com pena prevista de multa e/ou

não renovação da licença de operação e suspensão das atividades da empresa ou

instituição.
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3.2.2 3 Rotulagem ambiental

o aumento da conscientização dos consumidores em relação aos problemas

ambientais tem motivado as empresas a adotar algumas medidas de cunho

protecionista. No entanto, os consumidores defrontam-se, ainda, com o dilema na

escolha de qual produto é ambientalmente correto, ou menos poluente, em relação

aos demais. A adoção de selos verdes ou rótulos ambientais, em países

desenvolvidos, tem ajudado a informar ao público sobre o impacto ambiental de

produtos e de processos produtivos, facilitando a decisão de compra do

consumidor. O selo verde é atribuído às empresas que atendam um conjunto

padrão de requisitos, visando à responsabilidade ambiental - embalagens

recicláveis ou retornáveis, produtos não tóxicos ou biodegradáveis e processos

produtivos não poluentes. Algumas entidades utilizam a avaliação do ciclo de vida

do produto para certificação.

As rotulagens ambientais mais. conhecidas são: o selo alemão Angle Blue,

que certifica produtos por meio de análises e comparações de produtos similares,

feitas por representantes das indústrias e dos consumidores; o selo canadense Choix

Ecologique, que analisa todo o ciclo de vida de um produto, desde a fabricação até a

eliminação; o selo janonês Eco Mark; e os selos americanos Green Cross e o Green

Seal. (MAIMON, 1992:49-51)

Nos Estados Unidos, os selos ecológicos, Green Cross e Green Seal, são

endossados por duas organizações privadas. O Green Cross foi criado por uma

empresa de pesquisa independente para revisar produtos e conceder selos àqueles

que alcancem os padrões exigidos pela organização. Os critérios utilizados na

análise dos produtos são a embalagem, a biodegradabilidade, a eficiência

energética e o uso de recursos sustentáveis. Já o Green Seal visa analisar os

aspectos do Ciclo de Vida dos Produtos e utiliza os mesmos critérios do Green

Cross. Há uma discussão sobre as abordagens dadas pelas duas organizações. O
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Green Cross alega que ainda não é possível uma análise do Ciclo de Vida que

tenha crédito. Enquanto o Green Seal tem criticado o Green Cross por adotar um

análise parcial. (MAKOWER, 1991: 52-53)

o Brasil também possui rotulagem ambiental, como a Certificação de

Origem de Matéria-Prima Florestal (CERFLOR), atribuido pela Sociedade

Brasileira de Silvicultura aos produtos que contêm madeira obtida através do

manejo sustentável de florestas plantadas.

Numa outra perspectiva, nota-se a insatisfação de grupos ambientalistas no

que diz respeito à veiculação de produtos tidos como verdes. Em alguns

certificados ambientais, não fica claro se a empresa está incorporando práticas

ambientalmente corretas em todo o processo produtivo. O que remete à discussão

sobre a capacidade de controle do Ciclo de Vida do produto pelas instituições que

conferem o certificado do selo verde aos produtos.

Além disso, os critérios estabelecidos pelos selos verdes, para a análise do

impacto das empresas em relação ao meio ambiente, levam a decisão dicotômica,

ou o produto recebe o certificado ambiental ou não recebe se não atender aos

critérios estabelecidos pelos selos verdes. Isso acaba provocando uma polêmica em

tomo das entidades certificadoras, que são criticadas ou pelo excessivo rigor dos

critérios utilizados (certificando um número reduzido de produtos), ou pela adoção

de critérios mais flexíveis, certificando um número maior de produtos. Faltam,

portanto, opções para posicionar as empresas frente às questões ambientais e torná-

las transparentes para a comunidade, mostrando a conformidade ambiental dos

produtos analisados. Talvez o melhor seria uma gradação que fugisse da armadilha

do sim ou do não acima comentado.
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3.2.2.4 Avaliação do Ciclo de Vida

Para aumentar o grau de sustentabilidade de uma empresa é importante que

ela venha a se preocupar não apenas com o que acontece às matérias-primas, ao se

transformarem em produtos, mas também com o impacto ambiental decorrente da

sua extração; não apenas com o destino que as indústrias dão aos seus resíduos,

mas também a maneira pela qual os consumidores irão dispor de um produto, ao

fim de sua vida útil.

A partir da década de oitenta, passou-se a dar ênfase ao Ciclo de Vida do

Produto - desenho, aquisição de matéria-prima, processo de fabricação, destinação

dos resíduos industriais e disposição final do produto ou embalagem, depois do uso

pelo consumidor. O objetivo é chamar a atenção de fabricantes e fornecedores para

os danos que seus produtos causam ao ambiente, em todos os estágios. Segundo.

BLUMENFELD (1991), pode-se adicionar valor, sob o ponto de vista ambiental,

em cada estágio do Ciclo de Vida do Produto e obter vantagem competitiva através

da percepção pública favorável, economia de custo ou rendimentos adicionais. De

acordo com essa autora uma avaliação do ciclo de vida do produto deve considerar

as seguintes fases:

Desenho do Produto

Os produtos devem apresentar beneficios ambientais, como aquele com

características biodegradáveis, recicláveis ou que possam ser reutilizados.

Fantes de matéria-prima

Deve-se optar por matérias-primas renováveis, que causam menor impacto

ambiental durante sua extração, bem como aquelas menos perigosas para manusear

e transportar.
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Fabricação, venda e distribuição

A eficiência no uso da energia, na minimização do desperdício, na prevenção

ou na redução da poluição, pode oferecer vantagem competitiva, do ponto de vista

ambiental, por meio da diminuição dos custos.

Uso do produto

A empresa deve enfocar a relação amigável do produto com a natureza

durante o uso, ganhando a confiança dos consumidores com o apelo ecológico.

Disposição final ou disposição pós-consumo

A coleta seletiva, o reprocessamento e o mercado para material secundário

criam novas oportunidades para as empresas

Os -fornecedores,fabricantes, distribuidores e consumidores, para demonstrar

o compromisso com o meio ambiente, necessitam observar o Ciclo de Vida dos

Produtos para reduzir o impacto de suas atividades no meio ambiente Uma

intervenção preventiva na introdução de novos processo produtivos menos

poluentes, na alteração das matérias-primas utilizadas na transformação industrial,

na modificação do produto final, custaria menos para as empresas que a Avaliação

do Ciclo de Vida e garantiria a utilização eficaz dos recursos naturais. A Avaliação

do Ciclo de Vida do produto pode significar custos excessivos para uma empresa

isolada, uma vez que terá que analisar o ciclo do "berço ao túmulo" Para a maioria

das empresas esse é um instrumento inacessível, por isso são poucos os exemplos

extraídos de mais de 20 anos e todos eles são de grandes empresas. Toma-se

portanto necessário encontrar alternativas a ACV pelo menos para pequenas e

médias empresas.
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4 O MODELO DE ORGANIZAÇÃO SUSTENTÁVEL

"É possível reduzir em muito o impacto negativo do crescimento econômico
na deterioração ambiental. (...) Para que haja sustentabiltdade o essencial
não é produzir menos, e sim produzir de outra maneira. "

Banco Mundial - BIRD
Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial, 1992

Na primeira parte desta tese, discutiu-se que, para haver o desenvolvimento

sustentável, é necessário considerar todas as dimensões da sustentabilidade -

ambiental, social, econômica, cultural, política e espacial. Na analise dos princípios

e das recomendações de organismos internacionais às organizações, procurou-se

verificar se os documentos estavam considerando todas as abordagens da

sustentabilidade. Em seguida, foram analisados se alguns modelos de gestão e

instrumentos utilizados para avaliar e certificar as empresas estavam incorporando

as dimensões da sustentabilidade. Percebeu-se que a abordagem mais recomendada

às empresas diz respeito à sustentabilidade ambiental.

Dentro da abordagem da sustentabilidade ambiental foram recomendadas várias

medidas, a serem adotadas pelas empresas, para reduzirem o impacto sobre o meio

ambiente. Um dos aspectos destacados pelos principais documentos, diz respeito aos

padrões de consumo insustentável, que vem provocando a escassez dos recursos

naturais, a poluição e o excesso de resíduos sólidos.

Os resíduos sólidos passaram a ser considerados uma área problema nas últimas

décadas. O setor de serviços tem provocado grande impacto ambiental, não se

preocupando com o gerenciamento desse dejetos, uma vez que não há, ainda,

fiscalização e regulamentação. Por outro lado, os consumidores não possuem

informação sobre o grau de impacto ambiental que o setor de serviço está

provocando o custo que não está sendo internalizado pelas empresas, mas está sendo

repassado para o setor público na coleta e disposição.
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A proposta do Modelo de Organização Sustentável é buscar incorporar nas

empresas todas as dimensões da sustentabilidade. Para avaliar o grau de

sustentabilidade organizacional, seria necessário considerar todos as abordagens do

desenvolvimento sustentável - "Analise do Ciclo de Vida Social", mensuração do

impacto que uma empresa causa à cultura de uma comunidade e avaliação dos

custos ambientais. Infelizmente, a Análise do Ciclo de Vida é uma avaliação

onerosa e demorada. Assim, proceder a avaliação de todas as dimensões para

verificar a sustentabilidade poderia ser inviável. Dessa forma, pensou-se num

Indicador Setorial Dominante de Sustentabilidade. Para fazer a avaliação, escolhe-se

o Indicador Dominante que pode ser o .da Sustentabilidade Ambiental, Social,

Econômico, ou Cultural Em seguida, define-se os critérios para mensurar o grau

de sustentabilidade.

Figura 2: modelo de organização sustentável
Dimensões da

Sustentabilidade

Indicadores Setoriais

Dominantes de Sustentabilidade

Critérios para mensurar o

Grau de Sustentabilidade

SOCIAL

ECONÔMICO

CULTURAL
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4.1 Apresentação de um modelo para mensurar o grau de sustentabilidade
organizacional

o objetivo do modelo é identificar as oportunidades de melhoria ambiental

nas empresas, por meio de instrumentos de controle, que avaliem e sirvam para

comparação entre empresas de um mesmo setor.

A idéia do modelo é analisar empresas sob o aspecto ambiental, dando notas

que variam de zero a cem. Essas notas correspondem a dois outros padrões de

mensuração e classificação, que são uma escala de cores, que varia do cinza escuro

ao verde escuro, e uma escala de medição que se estende de -3 o até +3 o , de acordo

com o quadro abaixo:

QUADRO 6: Parâmetros para mensurar o grau de sustentabilidade ambiental

_10

Critérios para pontuar as Temperatura Grau de

Empresas avaliadas Ambiental Sustentabilidade

+30

o grau zero, na escala da sustentabilidade organizacional, equivale a uma

situação neutra da empresa em relação ao meio ambiente. De -1 o a -3 o, significa que

as atividades da empresa são agressivas ao meio ambiente e, de +1 o a +3 o determina

padrões sustentáveis de produção e prestação de serviços. A partir do grau +1o, a
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organização é sustentável, diferenciando-se das demais do mesmo setor pelo maior

ou menor grau de sustentabilidade.

A série de cores serve de instrumento para a visualização do impacto

ambiental de um produto, serviço ou processo. O objetivo é utilizar a escala de cores

em substituição ao selo verde convencional, que certifica as empresas ou nega o

certificado. Assim, as seguintes situações podem ser analisadas: eficiência energética,

consumo de água, matéria-prima, transporte, poluição do solo, ar e água, barulho,

processo produtivo, produto, embalagens, entre outros.

Parte-se do princípio de que a empresa deve ser classificada numa escala e

não apenas receber um certificado, ou não, como fazem as normas da ISO 14000 e os

selos verdes em vigor. O objetivo é mensurar o grau de sustentabilidade

organizacional, pelos resultados do desempenho ambiental e não pelas políticas e

sistema de gestão ambiental adotados pelas empresas.

Esse modelo possibilita analisar o Ciclo de Vida do Produto, desde a extração

da matéria-prima até o descarte final do produto; abarcar toda a empresa, através da

análise do fluxo de materiais e recursos naturais, que entram ou saem da empresa; e,

permite, também, restringir-se à análise de um único processo, produto ou serviço,

como a análise do fluxo energético necessário aos processos de produção, transporte

ou manutenção de um serviço - eletricidade, gasolina, etc. Depois de colhidos os

dados, há a sua contabilização e análise, fornecendo o grau de impacto ambiental de

cada empresa.

Quanto maior forem os fatores de equivalência, menor serão as agressões ao

meio ambiente, que refletirão no resultado final da análise indicando maior ou menor
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grau de sustentabilidade da empresa, que serve de base para comparações com outras

empresas na obtenção da avaliação final.

Esses resultados fornecerão o grau de sustentabilidade organizacional e a

possibilidade de comparar o desempenho ambiental, isto é, a temperatura ambiental

de empresas de um mesmo setor.

Uma vez pronto o Modelo de Organização Sustentável, cabe decidir quais

serão os instrumentos básicos para colocar em ação esse conjunto de fatores. Sem

esses instrumentos bem construídos, não se consegue uma análise confiável no

momento da avaliação das empresas pesquisadas.

Os fatores a serem considerados na análise são diferentes de empresa para

empresa e de setor para setor. É necessário o desenvolvimento de um roteiro

específico, de um instrumento sistemático e objetivo, para cada aspecto de impacto

ambiental a ser considerado. Os resultados, as análises e as respostas fornecerão

dados sobre a performance ambiental de toda a empresa ou de uma área específica

em relação a outras do mesmo setor.

Uma das limitações desse modelo surge por não serem completas as variáveis

a serem analisadas. É um ponto de partida que, uma vez adotado, será

complementado com novos critérios, de acordo com as características específicas de

cada setor avaliado.

Outra limitação é a dificuldade de quantificar o impacto de cada variável

considerada na análise. Trata-se de uma aproximação da realidade, em que o

instrumento deve ser adaptado e melhorado ao longo do tempo. Deve, também, ser
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ajustado às necessidades específicas de cada empresa ou setor, buscando informações

relevantes para incluir na análise.

Os modelos atuais de desenvolvimento levam as empresas a práticas

insustentáveis de produção. Com este Modelo de Organização Sustentável, as

empresas encontram-se inicialmente num mesmo patamar e obtêm pontuação na

medida em que suas práticas reduzam o impacto ambiental.

4.2 Termomêtro Ambiental: uma alternativa de indicador público para análise,

mensuração e comparação do grau de sustentabilidade organizacional.

Criar um termômetro para medir o grau de pressão de uma organização sobre

o meio ambiente é uma alternativa aos certificados ambientais vigentes. O

Termômetro Ambiental constitui-se em uma orientação de escala cromática, em uma

série gradativa de cores, variando do cinza escuro ao verde, para possibilitar

alternativas de classificação da empresa após uma avaliação ambiental, retratando a

sustentabilidade ambiental da organização. Assim, o Termômetro Ambiental é uma

espécie de alternativa aos selos verdes dicotômicos em uso.

O Termômetro Ambiental é uma medida que posiciona a empresa em relação

ao meio ambiente. Esse instrumento facilita a comparação do impacto ambiental dos

diversos setores da economia e entre indústrias do mesmo setor. Além disso,

contribui para a organização se tomar mais transparente perante a sociedade.

Todo controle empresarial precisa ser enriquecido com índices ambientais,

que deverão ser diferenciados segundo os setores de produção, as áreas das empresas

e os aspectos ambientais analisados. Os pesos atribuídos a cada um dos fatores que

gera resíduos deve-se a impactos positivos ou negativos sobre o meio ambiente ou ao

próprio homem. Essa lista pode ser aumentada e complementada, conforme as
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necessidades peculiares de cada empresa. De acordo com as especificidades de cada

empresa, é preciso adicionar fatores específicos nos índices ambientais.

Após a implantação do sistema, pode-se comparar sua evolução, ano a ano,.

Possibilitando, assim, fazer correlações entre a performance ambiental, faturamento,

custos, lucratividade e produtividade.

TABELA 2: Escala de pontuação dos fatores que geram resíduos:

Fatores avaliados na análise de resíduos Pontuação
I.Evitar a produção de resíduos 3
2.Aumentar a reutilizacão de produtos e embalagens 3
3.Separar e encaminhar os resíduos para centros de reciclagem: 1
3.1 Garrafas de Vidro 1
3.2 Latas de alumínio 1
3.3.Embalagens de Plástico 1
3.4 Embalagens de Papel 1
4. Encaminhar resíduos são para centros de compostagem O
4.Incinerar os resíduos com aproveitamento de energia -1
5.Dispor em aterros sanitários ambientalmente seguros -2
ô.Díspor em locais inadequados: -3
6.1 Lixões -3
6.2 Cursos d'água. -3

A escala de pontuação utilizada nessa tabela, levou em consideração o

impacto ambiental de cada fator que serão discutidos a seguir.
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Figura 3 - Termômetro Ambiental para avaliar o grau de
sustentabiidade organizacional utilizando como indicar dominante os
resíduos sólido.

Incineração com
aproveitamento de energia O

ou reciclagem
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4.3 A problemática ambiental da geração de resíduos sólidos

A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio de Desenvolvimento

(CMMAD, 1988:419) afirmou que o manejo correto dos resíduos se encontrava entre

as questões mais importantes para a manutenção da qualidade do meio ambiente e

para alcançar o desenvolvimento sustentável. O manejo de resíduos deve ir além da

disposição ou aproveitamento por métodos seguros, procurando mudar os padrões

não sustentáveis de produção e consumo.

A Agenda 21, documento resultante da Conferência do Rio, pOSSUIum

capítulo que trata exclusivamente dos resíduos sólidos. Segundo este documento

deve-se diminuir o consumo, reutilizar e reciclar as embalagens e produtos. Isto

resulta da observação de uma tendência ao uso de descartáveis nas últimas décadas, o

que vem gerando uma série de problemas ambientais, a saber: o esgotamento de

recursos naturais não renováveis, a depredação e contaminação do solo, o

esgotamento dos aterros sanitários das grandes cidades, entre outras agressões ao

meio ambiente.

A sociedade tem procurado encontrar soluções para gerenciar os dejetos. As

alternativas encontradas sempre foram as de afastar os resíduos para longe das

moradias, como jogar lixo nas ruas, nos rios e em terrenos baldios; empilhá-los fora

dos limites da cidade; ou, atear fogo. Para LIMA, a problemática dos resíduos resulta

da vida em sociedade e os aspectos relacionados à sua origem e produção decorrem

do aumento populacional e da intensidade da industrialização:

"O aumento populacional exige maior incremento na produção de
alimentos e bens de consumo direto. A tentativa de atender esta demanda faz
com que o homem transforme cada vez mais matérias-primas em produtos
acabados, gerando, assim, maiores quantidades de resíduos que, dispostos
inadequadamente, comprometem o meio ambiente." (LIMA, 1995: 9)
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Outros aspectos que determinam o volume de resíduos são a conjuntura

econômica e a sazonalidade ligada ao turismo. O aquecimento da economia aumenta

a quantidade de lixo e a crise econômica diminui a quantidade de lixo, em função da

redução do consumo, decorrente da perda do poder aquisitivo. Nos períodos de férias,

escolares, o fluxo de pessoas nas cidades litorâneas e turísticas aumenta. Isso implica

aumento do volume de lixo nessas regiões.

Nos países emergentes, empresas e pessoas utilizam-se, ainda, de soluções

anti-higiênicas e agressivas ao meio ambiente, como no passado, para se verem livres

dos resíduos, dispondo-os em locais inadequados, como em logradouros públicos,

causando a contaminação de solos e águas, provocando enchentes e problemas de

saúde.

Os fluxos de contaminação evidenciam os riscos para a saúde humana e para

o meio ambiente, provocados pela disposição inadequada de resíduos, gerando

processos naturais, que fogem do controle humano.

A maioria das grandes cidades enfrentam o problema da disposição dos

resíduos, pois os aterros sanitários têm o tempo previsto para esgotar sua capacidade.

Existe ainda a dificuldade de se conseguir espaço para a disposição de resíduos, em

cidades vizinhas, pela pressão das comunidades locais. Isso leva os resíduos para

localidades cada vez mais distantes, aumentando o custo de disposição do lixo para

as prefeituras municipais.

"Os resíduos compõem-se basicamente de sobras de alimentos, papéis,
papelões, plásticos, trapos, couros, madeira, latas, vidros, lamas, gases,
vapores, poeiras, sabões, detergentes e outras substâncias descartadas pelo
homem no meio ambiente." (LIMA, 1995:11)

Resíduos, segundo o dicionário, é "aquilo que resta de qualquer substância;

resto; o resíduo do que sofreu alteração de qualquer agente exterior por processos

mecânicos, químicos, físicos, etc." (AURÉLIO, 1986: 1493)
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Lixo é definido, no mesmo dicionário, como "aquilo que se varre da casa, do

jardim, da rua, e se joga fora; entulho. Tudo o que não presta e se joga fora.

Sujidade, sujeira, tmundice. Coisa ou coisas inúteis, velhas, sem valor." (AURÉLIO,

1986: 1042).De acordo com BENNETT (1991:25), nos dicionários de língua inglesa,

lixo quer dizer "algoque valepouco ou nada"

Outras definições são encontradas em literaturas especializadas em lixo e

resíduos, como, por exemplo: "lixo é todo e qualquer resíduo que resulte das

atividades diárias do homem na sociedade" (LIMA, 1995:11). Essa definição está

incompleta se for considerada a diferenciação entre lixo e resíduos. Essa definição

estaria completa, se acrescentasse: lixo é todo e qualquer resíduo que resulte das

atividades diárias do homem na sociedade e que não possa ou não seja reaproveitado.

O termo resíduo tem sido usado com mais freqüência, nos últimos anos, pois

foram desenvolvidos novos produtos e tecnologias para o reaproveitamento de

materiais após o uso. Dessa forma, diferentemente do lixo, os resíduos podem ser

reaproveitados. O correto, portanto, é chamar de lixo tudo aquilo que é descartado,

sem reaproveitamento, que vai para os aterros e "lixões" ou é descartado em locais

inapropriados. Portanto, resíduo é tudo aquilo que é reaproveitado, pela

compostagem, pela reutilização, pela reciclagem ou pela incineração com

aproveitamento de energia.

Assim, o resíduo pode, ou não, se transformar em lixo, de acordo com sua

destinação final. Produtos, embalagens e processos produtivos sofrem alterações para

serem aproveitados, como as aparas de papel e de alumínio, que voltam para o

processo produtivo.

BENNETT afirma que os empresários têm um papel importante, na

redefinição da conceito de lixo, repensando tudo o que pode estar sendo jogado fora e

que poderia ser reaproveitado ou evitado. "O lixo é melhor que qualquer biblioteca

para analisar ospadrões de consumo dapopulação. " (BENNETT, 1991:26)
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LIMA (1995:12) relaciona alguns fatores responsáveis pela ongem e

formação do "lixo": número de habitantes do local; área relativa de produção;

variações sazonais; condições climáticas; hábitos e costumes da população; nível

educacional; poder aquisitivo; tipo de equipamento de coleta; segregação na origem;

sistematização da origem; disciplina e controle dos pontos produtores; leis e

regulamentações específicas.

Segundo LIMA (1995:14), o lixo pode ser classificado quanto à sua natureza

em : sólido, líquido, gasoso e pastoso. E, quanto à origem, pode ser classificado em:

.residencial, comercial, industrial, hospitalar e especial.

o lixo comercial é gerado por lojas, lanchonetes, restaurantes, escritórios,

hotéis e bancos. Os componentes mais comuns nesse lixo (papéis, papelão, plásticos,

restos de alimentos, embalagens, resíduos de lavagens) poderiam estar sendo tratados

como resíduos e não como lixo. As empresas deveriam implementar o gerenciamento

de seus resíduos, ao invés de considerá-los como lixo, causando custos de disposição

aos serviços de limpeza urbana.

A Constituição Federal de 1988 instituiu a necessidade do estudo prévio de

impacto ambiental e a indenização de danos causados ao meio ambiente. A Lei

6.938/81 criou a responsabilidade civil pelos danos ambientais causados, devendo o

agente poluente reparar o dano e pagar pelo prejuízo que está impondo à sociedade,

independente da conduta ser intencional, ou não. Se a organização não for

penalizada, os danos serão custeados pela sociedade, sem que haja a promoção da

melhoria contínua das condições ambientais.

Os impostos ambientais retiram o ônus da poluição da sociedade e fazem

recair os custos sobre os agentes poluidores, direcionando as empresas para modelos

auto-sustentáveis de longo prazo. Através desses impostos, é possível levar as
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empresas a rever seus processos produtivos, métodos e produtos, que causam impacto

ambiental. Assim, as taxações ecológicas agem estimulando as empresas a adotarem

medidas preventivas, uma vez que isto toma o preço final mais competitivo, pois, na

composição dos custos, seria subtraída essa taxação ecológica

Está também em discussão, no Conselho Nacional de Meio Ambiente

(Conama), um projeto de lei destinado a estabelecer normas de coleta, armazenagem,

transporte e disposição final de resíduos sólidos. O objetivo é reunir, em uma

proposta, cinco projetos que tramitam no Congresso Nacional. Pela proposta, os

geradores dos resíduos sólidos passam a ser responsáveis pelo gerenciamento de

resíduos do transporte, até a disposição fmal. Os recursos para os serviços especiais

de coleta, armazenagem, tratamento e disposição final, a serem prestados pelos

municípios, devem ser obtidos com a cobrança de taxas e tarifas.

Em São Paulo, a Lei Municipal 10.315, de 1987, estabelece que todo grande

gerador de lixo, que produz mais de 50 kg ou 100 litros por dia, deve pagar uma

empresa particular para fazer o recolhimento e pagar à prefeitura para depositar o

detrito no aterro. Mas, segundo levantamento do Departamento de Limpeza Urbana -

Limpub, órgão submetido à Secretaria de Serviços e Obras, somente 10% dos 20 mil

grandes geradores de lixo - restaurantes, bares, hotéis, motéis e clubes - cumprem a

legislação. Esses estabelecimentos comerciais poderiam reduzir o volume de lixo,

reduzindo o número de embalagem descartadas e separando os materiais recicláveis

para serem vendidos. Assim, reduziriam custos com a compra de embalagens e o

recolhimento do lixo e taxa para depositá-lo nos aterros municipais. Além disso,

receberiam a receita da venda dos materiais recicláveis.

Outros Projetos de Lei já foram apresentados na Câmara dos Deputados, para

reduzir o impacto das embalagens nas condições ambientais.

Em 1994, os Deputados Federais Fábio Feldman (PSDB-SP) e Gustavo

Krause (PFL-PE) apresentaram uma proposta de revisão constitucional ao Congresso
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Revisor para alterar o artigo que trata dos impostos da União. A ementa acrescenta o

impacto ambiental dos produtos industrializados ao critério de essencialidade,

previsto no inciso 12, parágrafo 32 do artigo 153 da Constituição Federal. A proposta

é de que produtos não recicláveis paguem uma alíquota maior do Imposto sobre

Produtos Industrializados (IPI). A proposta recompensa, com um IPI menor, os

produtos reciclados, obtidos através de processos industriais menos prejudiciais ao

meio ambiente. Assim, as indústrias que ainda não usam material reciclável e que

produzem lixo não reaproveitado podem pagar imposto ambiental.

Os relatores do projeto preparam uma lista, com cerca de cem exemplos, de

produtos feitos por meio de processos de reciclagem e taxados com alíquotas maiores

de IPI em relação a similares tradicionais. Os exemplos de produtos que deveriam

aumentar o IPI são as garrafas e copos descartáveis. As garrafas descartáveis de

refrigerante levam 100 anos para desaparecer no meio ambiente, mas têm IPI menor

que o vasilhame de vidro, reaproveitável. O copo descartável de plástico tem alíquota

zero e é considerado poluente. O copo de papel, que pode ser reciclado, pagal8% de

imposto e, por isso, custa mais caro para o consumidor. Com o imposto seletivo, os

critérios para fixação de alíquota levam em conta os danos ambientais do produto.

Outro projeto de lei, de autoria do deputado José Carlos Vieira - PFL/SC, em

tramitação na Câmara dos Deputados, determina que, no mínimo, 80% das garrafas

de cerveja sejam retornáveis. Uma emenda ampliou a restrição para qualquer tipo de

embalagem. O objetivo é diminuir o volume de lixo que as garrafas descartáveis

representam. Segundo o Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja (Sindicerv), 85%

das cervejas comercializadas no país usam embalagens retornáveis (vidro e barris de

chope). As embalagens descartáveis, seja de vidro ou lata, representam 15% do total,

mas a tendência é aumentar.

O Projeto de Lei do Deputado Federal Fernando Gabeira (PV-RJ) obriga as

indústrias de refrigerante, de óleo comestível e lubrificante, de cosméticos e de
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produtos de limpeza a reciclarem suas embalagens plásticas. Segundo esse Projeto de

Lei, as empresas devem criar um mecanismo de recompra da embalagem, 5% do

produto. O vasilhame de uma garrafa de refrigerante de R$ 1;00 deve ser recomprado

por R$ 0,05. Além disso, as empresas devem investir 10% do valor gasto em

publicidade, em campanhas educativas, e o Imposto sobre Produtos Industrializados -

IPI - da garrafa plástica de refrigerante, subiria de 10%para 20%.

O objetivo dos projetos mencionados é fazer com que as indústrias arquem

com o custo ambiental das embalagens. A indústria de bebida aumentou seus lucros

ao adotar a garrafa de plástico. A garrafa de vidro custava R$0,20 e a de plástico R$

0,03. Fora isso, houve redução no custo de transporte, porque o plástico é mais leve.

Assim, uma parte do lucro da garrafa plástica deveria ser aplicada para minimizar os

danos causados ao meio ambiente.

De acordo com o Artigo 225 da Constituição, aqueles que causam danos ao

meio ambiente devem repará-los. É para assegurar esse princípio de forma mais

ampla que as emendas refletem a tendência de fazer com que as indústrias e setores

econômicos se responsabilizem - por intermédio dos impostos - pelos resíduos que

produzem.

A responsabilidade ambiental deve ser uma preocupação de todos os

cidadãos, legisladores, setores produtivos e cientistas. Faltam, entretanto, leis e

políticas públicas específicas, programas de educação ambiental e orientação, para

que os cidadãos e empresas possam melhor organizar-se, a fim de reduzir a pressão

dos resíduos sobre o meio ambiente. Estar à frente dos enquadramentos jurídicos

evita embaraços legais, intervenções governamentais e garante à empresa maior

competitividade no presente e no futuro.

Segundo diretrizes da comunidade Econômica Européia - CEE, do início da

década de noventa, a indústria deveria reduzir, reutilizar e reciclar, recuperando

75



assim, 90% das embalagens descartadas. A CEE eliminava cerca de 50 milhões de

embalagens descartadas.

A Alemanha instituiu, em 1992, uma legislação que estabeleceu a

obrigatoriedade de reciclar embalagens. A finalidade dessa legislação era restringir o

uso de material de embalagem e assegurar a sua recuperação e reutilização, para

reduzir a quantidade dos detritos que estão sendo levados para os aterros sanitários e

para os incineradores. Essa legislação alemã obriga a indústria a recuperar e a

reutilizar embalagens descartáveis. As empresas são obrigadas a aceitar de volta e a

reciclar as embalagens utilizadas ou a organizar esquemas para que isso seja feito por

terceiros. Todas as embalagens de produtos de consumo deveriam ser devolvidos às

origens. O objetivo era coletar, até 1995,80% dos detritos e reciclar 90% dos vidros e

metais, 80% do papel, plásticos e laminados. A incineração, mesmo usada para gerar

energia, não era considerada como solução para os problemas de resíduos.

Para se adaptarem na legislação, as empresas criaram o Duales System Deutschland -

DSD, para coletar, classificar e reciclar embalagens descartadas. O DSD estabelece

as bases da infra-estrutura necessária para a recuperação e reutilização das

embalagens descartadas. As empresas fabricantes de embalagem participantes pagam

uma contribuição, para terem o símbolo do Ponto Verde em seus produtos, o que

significa que elas podem ser reutilizadas, recuperadas para reciclagem e,

consequentemente, qualificam-se para a coleta, de acordo com o DSD. As empresas

fabricantes de garrafas, por exemplo, pagam menos de 2 centavos de dólar, para ter

impresso o Ponto Verde numa pequena garrafa de 200 a 300 ml. O dinheiro

arrecadado cobre os custos operacionais do programa. Cada domicílio alemão possui

uma lata de lixo especial, de cor amarela, para descartar as embalagens dos produtos

de Ponto Verde. Com isso, pretendem reduzir o volume de lixo disposto em aterros.

Para facilitar a coleta e separação de diferentes tipos de embalagem, os recicladores

têm solicitado que os materiais devem ser entregues sem pregos e sem fitas adesivas.

O lixo produzido pela Alemanha estava sendo enterrado em instalações contratadas
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na França e na antiga Alemanha Oriental, mas gradualmente os aterros estão se

esgotando (BERLE, 1992:52).

O debate ambiental em tomo dos materiais que as empresas usam, de como

são fabricadas, distribuídas e descartadas as embalagens, está se tomando uma

questão importante, não apenas para grupos ambientais, mas também para um

número cada vez maior de consumidores e parlamentares.

Com a criação da legislação, as empresas alemãs e outras, que produzem ou

vendem na Alemanha, foram encorajadas a aumentar a reciclagem das embalagens.

As empresas preferem comprar embalagens com materiais que são facilmente

reciclados. Além disso, os embaladores irão dispor de uma fonte barata de matérias-

primas, na medida em que as várias empresas irão procurar fabricar embalagens

feitas de matéria-prima reciclada.

4.4 O gerenciamento de resíduos sólidos

O avanço da tecnologia, aliado à escassez dos recursos naturais, tem levado à

redução do desperdiço em alguns setores da economia e aumentado em outros

setores. A mudança de hábitos e costumes também vêm contribuindo para a

modificação gradual do lixo em diversas cidades de diferentes países. A análise da

evolução da composição do lixo possibilita verificar in loco o padrão de produção e

consumo de cada região.

Existem diferenças significativas na composição do lixo. Assim, os resultados

sobre a composição de lixo de uma cidade não podem ser generalizados, para fazer

inferências sobre a composição de outros municípios. Cada cidade exige análise e

estudo dos tipos de resíduos, para a escolha do sistema de tratamento ou disposição

final mais adequada. Por exemplo, municípios onde a produção de matéria orgânica é

maior, a compostagem pode ser uma solução mais adequada do que a reciclagem,

porque está tratando o componente de maior quantidade na composição final do lixo.
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É importante conhecer as características da composição do lixo para avaliar

as potencialidades econômicas, subsidiando as informações para a escolha do melhor

e mais adequado sistema de tratamento e disposição fmal. Além disso, para também

poder calcular a capacidade e tempo de vida de um aterro sanitário.

o consumo per capita de produtos descartáveis cresceu de 8 para 20 quilos

nos últimos cinco anos (Abrade) O fator que propulsiona o aumento do volume de

vendas de produtos descartáveis, principalmente o copo de plástico, é o verão. Para

resolver o problema da sazonalidade gerado, os fabricantes têm diversificado a

produção, atendendo a novos nichos de mercado. As empresas de embalagens

descartáveis têm investido em pratos e bandejas descartáveis, feitas de butano

expandido, material que parece isopor, mas de qualidade e resistência superiores, que

vem sendo usados para embalar produtos de fast-food para viagem, também muito

usados em para acomodar alimentos frios, como queijo, presunto, salame e até

verduras em supermercados.

4.4.1 Padrões de Consumo Sustentável

A sociedade procura ignorar o problema do lixo, ao invés de lidar com ele de

forma correta, profissional e limpa. O custo de transportar e esconder os dejetos é

cada vez mais alto. Além disso, existe a coleta clandestina, feita de forma desumana.

A solução, que parece ser dos órgãos municipais de limpeza urbana e de programas

de reciclagem, está em apenas uma medida: parar de produzir lixo. Isso requer

conhecimento para reduzir ou eliminar os dejetos dos setores produtivos e dos

cidadãos, que indicam o que aceitam e desejam consumir.

Os fabricantes não têm nenhum incentivo para criar produtos que permitam

um gerenciamento dos resíduos, porque eles geralmente não são responsabilizados

pelos custos de sua disposição. A Environmental Protection Agency - EPA criou

regulamentos da EPA para reduzir o impacto dos resíduos sobre meio ambiente:
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"Os regulamentos da EPA incluem: redução do material de
embalagens, o que diminuirá o volume de lixo em, ao menos, 25%; aumento
das iniciativas gerais de reciclagem em 25%; incineração de 20% do lixo
restante em usinas de transformação lixo-energia; utilização de aterros
sanitários para m-incinerâvets e para as cinzas que atualmente ainda são
resultado inevitável doprocessamento por incineração" (BERLE, 1992: 29)

Se a sociedade está gerando mais lixo é porque os consumidores estão

gastando mais em itens produtores de resíduos: bens não-duráveis, como alimentos,

produtos de limpeza e higiene, entre outros, que produzem grande volume de lixo, já

que são usados e as embalagens sãojogadas fora rapidamente.

Os desperdícios causam prejuízo e danos. É comum o desperdício de

alimentos, de água, de energia, de dinheiro e de tempo. Desperdiçar é jogar fora o

que pode ser aproveitado, é esbanjar, ou gastar sem proveito; é desaproveitar. Hoje, o

desperdício é tanto, que milhares de pessoas sobrevivem com o alimento que tiram

do lixo, mesmo correndo o risco de ficar doentes.

A palavra de ordem não é a reciclagem, mas reduzir o desperdício a zero, na

prática, produzir menos detritos e lixo - portanto, não só usar o papel reciclado, mas

usá-lo em menor quantidade. A reciclagem, como qualquer outra indústria, consome

energia e outros recursos, ao mesmo tempo em que produz poluição e gases, que

contribuem para o efeito estufa

Além do desperdício de recursos, há o desperdício de esforço humano,

energia, meios de transporte e capital. Esse desperdício aparece em controles

desnecessários e em processos burocráticos. Quando esse desperdício global é

minimizado e os recursos potencializados, as medidas de proteção ao meio ambiente

estão servindo de ferramenta econômica e administrativa.

Os bens de consumo final são responsáveis pela maior parte do lixo que a

sociedade produz e o custo de sua remoção é cada dia mais alto. O reaproveitamento

ou a disposição correta desses resíduos envolve aspectos SOCIaIS,econômicos e
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ecológicos. O lixo, levado indiscriminadamente em caminhões compactadores, acaba

virando uma massa inútil, sobrecarregando os aterros sanitários. Há um desperdício

imenso de materiais recicláveis, que poderiam ser utilizados, poupando os recursos

naturais.

Segundo a Agenda 21 (Conferência, 1996:420), deve-se reduzir, reutilizar,

reciclar, incinerar, com o aproveitamento de energia, dispor em locais apropriados.

Reduzir vem em primeiro lugar, porque é melhor não criar lixo do que ter de se

desfazer dele. A solução é fabricar produtos duráveis, mais eficientes em termos de

energia e mais fáceis de consertar do que substituir. Além disso, deve-se reduzir e

reutilizar embalagens. A embalagem é cara em produção e transporte e a tendência é

achar um meio de tomar as embalagens mais leves, menos volumosas e mais úteis,

depois de terem desempenhado sua função inicia1.(SEWELL, 1978: 229) O objetivo é

reduzir o desperdício no descarte do involucro do produto. A tendência, após décadas

de desperdício, é a sociedade gradativamente entrar numa fase de racionalidade do

consumo.

Alguns produtos, à pnmeira vista, não produzem danos ambientais. No

entanto, é necessário se preocupar com a variável ecológica, porque existirão

matérias-primas, energia e processos nelas envolvidos, que podem agredir o meio

ambiente, embora não sejam visíveis para o consumidor fmal, que exige produtos

limpos.

Analisar o desempenho ambiental, no desenvolvimento de novos produtos,

pode conduzir à substituição, redução ou eliminação de embalagens. Em alguns

casos, as mudanças levam à redução de custos e o preço final para o consumidor.

Assim, devem ser analisadas, no produto final, as características de

longevidade, facilidade de manutenção, conserto e reciclagem; economia de matéria-

prima; possibilidade de reutilização, de devolução e reaproveitamento na fabricação

de um novo produto e degradação sem agressão ao meio ambiente.
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Na área de gerenciamento de resíduos, a resposta pode ser embalagens e

utensílios desnecessários. As empresas devem avaliar as implicações e os impactos

ambientais das embalagens, descobrindo oportunidades de negócio favoráveis ao

meio ambiente.

A redução do consumo é a maneira mais eficaz de evitar a degradação

ambiental. Qualquer tipo de produção requer transporte de matéria-prima, insumos e

produtos e embalagens. A queima de combustíveis fósseis em carros e caminhões

utilizados no transporte produz o dióxido de carbono, que acumulando na atmosfera

com outros gases residuais, provoca o aquecimento gradual da atmosfera, conhecido

como efeito estufa.

o setor de fast-food além do consumo, pode gerar grande quantidade de lixo:

há"o custo de compra e descarte, após o uso de um volume muito grande de insumos

desnecessários para a empresa - utensílios e embalagens descartáveis, como custos

ambientais desnecessários de consumo de combustível e poluição da frota de

caminhões, que distribuem essa embalagens, sem contar, ainda, com o processo

produtivo que gera poluição.

4.4.2 Aumentar a reutilização de produtos e embalagens

As empresas gastam recursos financeiros e naturais embalando mercadorias.

Muitas são embaladas com materiais não-degradáveis e não-recicláveis. Há poucos

anos, era comum o uso de garrafas retornáveis, isto é, os clientes pagavam um

depósito quando compravam bebidas e o recebiam de volta quando devolviam as

garrafas. Todos os refrigerantes eram vendidos dessa forma. Atualmente apenas os

vasilhames de cerveja têm valor de troca.

Os copos, pratos e talheres descartáveis deveriam ser substituidos por

material reutilizável, que seria lavada e reutilizada a cada refeição, para reduzir o

desperdício e a eco-eficiência e a sustentabilidade.
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4.4.3 Separar e encaminhar os resíduos para centros de reciclagem ou

compostagem

4.4.3.1 Reciclagem

A expansão da demanda por reciclados, permite a produção em escala e,

portanto, a redução de custos, gerando também novas oportunidades de negócio. A

indústria da reciclagem oferece um potencial enorme para reduzir o volume de lixo

residencial e das organizações, diminuindo assim o lixo que é depositado nos aterros.

A reciclagem não é a solução final para todos os problemas do lixo, mas uma das

soluções que deve ser posta em prática concomitantemente a outras.

Alumínio

Sendo o alumínio um dos metais mats caros de se produzir e dos mais

poluidores, a sua reciclagem tem sido muito incentivada, a partir da década de

sessenta. A reciclagem de latas de alumínio é muito fácil, não há rótulo e tampas para

serem removidos. As latas são derretidas e transformadas em novas latas. A tinta da

lata se evapora no processo de derretimento. O processo de reciclagem consome

apenas 5% de energia necessária para fabricar latas e só produz 5% de poluição do ar

se comparado com a fabricação da matéria-prima virgem, e diminui em 75% a

poluição da água. Converter bauxita em uma tonelada de alumínio consome 17,6 mil

kwh. Para reciclar a mesma quantidade gasta-se 700 kwh. As latas de alumínio

podem ser recicladas indefinidamente, a única perda é uma pequena quantidade de .

alumínio evaporado durante o processo de derretimento.

Como a fabricação de alumínio novo usa 7 kilowatts/hora de eletricidade, é

muito mais barato reciclar as latas usadas é tão importante para o meio ambiente

como compensador em termos econômicos.

Vidros
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o uso do vidro reciclado gera grande redução de energia no processo

produtivo. A vantagem da reciclagem do vidro é que proporciona uma economia de

20% no uso de combustíveis pelos fomos industriais, em comparação com a matéria-

prima virgem na fabricação. Como o caco derrete em temperaturas menores do que

os materias usados para fabricar o vidro virgem, a reciclagem requer cerca de 32%

menos de energia, gera 20% a menos de poluição do ar e 50% a menos de poluição

de águas. Não há perda no processo. Um quilo de vidro vira um quilo de embalagem

nova.

No processo de reciclagem de vidro, as garrafas e recipientes são lavados para

tirar resíduos de alimentos, rótulos e etiquetas. As garrafas são separadas por cor,

trituradas, derretidas e misturadas com o material virgem durante o processo de

fabricação. O vidro pode ser reciclado infinitas vezes e a quantidade de cacos usados

para fabricar garrafas novas é determinado pela empresa, podendo ser empregado até

100%de material reciclado.

Há, contudo, alguns tipos de vidro que não são recicláveis, tais como: pratos,

lâmpadas, vidro cerâmico ou porcelana, pois a composição química desses produtos é

diferente da composição da garra, não podendo dois tipos de vidro serem

misturados.(BENNETT, 1991:136)

Existem basicamente quatro cores de garrafas de vidro: transparentes,

marrons, azuis e verdes. A transparente é a que vale mais, pois pode ser usada para

fabricar qualquer tipo de vidro. Quando os vidros não são separados pela cor, as

garrafas recicladas só podem ser usadas para fazer garrafas coloridas. Como

conseqüência, seu valor é menor do que o do vidro transparente.

Papel

A indústria do papel coloca o Brasil à altura das nações desenvolvidas: 37%

dos 4,5 milhões de toneladas de papel, cartão e papelão ondulado consumidos no país
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foram reciclados. Mas é necessário aprimorar tecnologias para o controle de metais e

impurezas contidas no material. O controle da qualidade, na separação das aparas, é

fundamental para não trazer perdas de resistência ao material reciclado.

Para reciclar o papel é preciso umedecê-lo e fragmentá-lo em uma máquina

que funciona com um liquidificador. A papa liquidificada é chamada de polpa,

consistindo em fibras de celulose. Depois a polpa passa por filtros e ,em seguida, é

lavada para remover tintas e branqueada com cloro ou peróxido (água oxigenada). Às

vezes, é preciso misturar polpa virgem de madeira. A última etapa da reciclagem de

papel é prensar e retirar toda a água em máquinas. Há um limite para o número de

vezes que o papel pode ser reciclado.

Os resultados da reciclagem são claros. Cada vez que se utiliza uma tonelada

de papel reciclado, poupam-se aproximadamente sessenta eucalíptos de 6 a 8 anos. A

cada 100 quilos de papel coletados, consegue-se 30 quilos de reciclado. Além disso,

quem consome este tipo de produto contribui para desafogar os aterros públicos, uma

vez que o papel é responsável por 40% de todo o lixo urbano brasileiro. A demanda

crescente de artigos feitos com papel reciclado tende a estimular a produção de

aparas, ou seja, as sobras industriais de papel, assim como a expansão dos programas

de coleta seletiva de lixo.Os melhores papéis para reciclagem artesanal são as aparas

de material de escritório, cadernos e formulários contínuos. Cerca de 95% do

material descartado nos escritórios pode ser reaproveitado.

O papel que é reciclado pode vir de duas fontes: o papel usado pós-consumo,

que é usado pelo consumidor e reaproveitado na reciclagem, e o papel pré-consumo,

que é feito com aparas de envelopes, livros, jornais, revistas, embalagens, entre

outros. Essas aparas e os papéis de escritório são os que têm maior valor no mercado.

As empresas sempre reapoveitaram esses materiais sem divulgar a origem do papel.

Atualmente estão usando o apelo ambiental e chamando a atenção do consumidor

para o fato do papel ser reciclado e aumentando o preço do produto.(BENNETT,

1991:117)
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o mais importante é ainda reaproveitar, em maior quantidade, o papel pós-

consumo na reciclagem, para evitar que sejam enviados para os aterros sanitários ou

clandestinos. Outro aspecto que deve ser considerado na reciclagem de papel é evitar

o branqueamento com cloro e utilizar apenas peróxido de hidrogênio (água

oxigenada), por ser menos agressivo ao meio ambiente. Os jornais velhos são usados

para fazer artigos moldados, tais como apoios para copos, nas lojas defast-food.

Plástico

Entre todas as matérias-primas utilizadas em embalagens, o plástico é o que

apresenta maiores problemas para o meio ambiente, pois mesmo depois de dezenas .

de anos, permanece intacto na natureza. Por essa razão, os laboratórios

desenvolveram o polipropileno, PET, um plástico que substitui o PVC. O PET é

reciclável e não libera gases tóxicos quando incinerado.

A indústria de embalagem de plástico parece consciente da necessidade da

reciclagem. Entre 10 a 15 empresas associadas à Abiplast e à Associação Brasileira

da Indústria Química e Derivados, Abiquim, estão estudando a construção de uma

usina modelo de reciclagem de lixo plástico. A entidade pretende difundir as

possibilidades de reutilização desse material, para reverter a imagem de que o uso de

plástico é antiecológico. As entidades estimam que é possível construir a usina para

reciclar 10 mil toneladas/na, ao custo de US$ 600 mil. O investimento da Abiquim é

de aproximadamente US$ 1,5 bilhão no desenvolvimento de novas tecnologias e na

construção da usina.

A dificuladade da reciclagem do plástico encontra-se nas diferentes

composições químicas das resinas - matéria-prima do plástico. No entanto, a

separação do lixo plástico está sendo facilitada com a impressão na embalagem do

tipo de plástico com que ela é feita.
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Das doze mil toneladas de lixo que são eliminadas diariamente pelos

paulistanos, entre 600 a 900 toneladas são constituídas de plástico. Desse total, pelo

menos 80% poderia ser reciclado. Atualmente, menos de 5% do lixo plástico

produzido em São Paulo é reciclado.

o PET é visivelmente mais econômico, no que diz respeito ao balanço

energético. São necessários apenas 250 graus centígrados para derreter o plástico.

Com 100 gramas do produto pós-consumo derretido, obtém-se 100 gramas de um

novo produto.

Uma das grandes ironias da sociedade moderna é que os materiais
são usados para os propósitos mais transitórios. Os plásticos são
virtualmente imunes à luz do sol e à água, e indigestos para as bactérias e
outros microorganismos que se alimentam de matérias mortas. Os produtos
plásticos permanecem intactos e inalteradosmuito tempo depois (...). Mesmo
assim, usamos o plástico principalmente para fabricar artigos descartáveis
cuja vida útil é de dias, horas ou até mesmo minutos. Um copo de espuma de
poliuretano, onde será colocado cafépor no máximo 15minutos, sobreviverá
por centenas ou até milhares de anos num aterro. (BENNET,1991:120)

A proporção da quantidade de plástico nos aterros tem aumentado nas últimas

décadas. Enterrá-los representa um sério desperdício de recursos naturais, pois os

plásticos são feitos de petróleo e gás natural, matérias-primas não renováveis e cada

vez mais escassas (BENNETT, 121)

A dificuldade da reciclagem do plástico é o baixo preço pago pela tonelada.

Uma tonelada de plástico custa em tomo de R$ 70,00 e R$ 80,00, equivalente a 10%

do preço da tonelada do alumínio, conforme mostra o Quadro 3. Apesar de válidas,

essas considerações devem ser reavaliadas, quando depara-se com as atuais

limitações tecnológicas e de mercado para a reciclagem.

o resíduo plástico das embalagens de PET se transformam em fibras e podem

ser usados em composição de tecidos - geotecidos usados na forração em aterros -

enchimento de jaquetas e acolchoados, vassouras, pincéis, cercas, bancos de praças,

mesas de piquenique, cascos de barco a vela , obstáculos para estacionamentos,
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brinquedos ou carpetes. Outra alternativa para o plástico é a queima com

aproveitamento de energia, em função do seu alto valor energético, podendo ser

utilizado em fomos de usina, pois é um combustível mais econômico que o carvão.

Esse aproveitamento pode ser feito com os plásticos contaminados.(BENNETT,

1991:125-126).

Os governos estão proibindo certos tipos de plástico. Um dos alvos destas leis

são as espumas de poliestireno, o plástico geralmente usado em copos de café e

embalagens de restaurantes fast-food, nas quais o clorofluorcarbono for agente

insuflador.

O plástico, pela sua capacidade de ser moldado, tem sido utilizado na

produção de uma grande variedade de artigos. A indústria de embalagens plásticas

está entre as de maior crescimento no Brasil, nos últimos anos, segundo a Associação

Brasileira de Embalagens Flexíveis. O plástico mais adequado para a reciclagem é a

sucata pré-selecionada de polietileno de alta e baixa densidade. O consumo anual per

capita de plásticos no Brasil gira em tomo de 10kg, sendo relativamente baixo,

comparado com o índice de 72 kg, verificado nos EUA, e de 53 kg, no Japão.

(CEMPRE, 1994:5)

A reciclagem contribui para desviar esses dejetos dos lixões ou aterros

sanitários, ocasionando um desperdício irracional desses materiais, e reduzir custos

de produção, substituindo matéria-prima virgem. Os dejetos plásticos provêm

principalmente de refugos industriais e urbanos. O refugos industriais são peças

rejeitadas, fora de especificação técnica, aparas e rebarbas do processo. O material é

reaproveitado na própria indústria ou vendido a terceiros, enquanto os resíduos

urbanos são gerados por consumidores.
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4.4.3.2 Com postagem

o hábito de aterrar lixo como forma de destino final não é recente. Na

Mesopotânia, 2.500 anos antes de Cristo, os nabateus enterravam seus resíduos

domésticos e agrícolas em trincheiras escavadas no solo. As trincheiras eram abertas,

após algum tempo, e a matéria orgânica decomposta era utilizada como fertilizante

no plantio de cereais.

"O teor de matéria orgânica que representa a quantidade, em peso seco, de

matéria orgânica contida na massa de lixo em geral, é subdividido em: matéria

orgânica não putrescível, incluindo papel, papelão, madeira, trapos, estopa, couro etc.

e matéria orgânica putrescível, composta de verduras, folhas, restos de alimentos,

carnes, animais mortos etc. Em países em desenvolvimento, o teor de matéria

orgânica costuma representar a maior fração em peso". (LIMA, 1995:13)

"O teor de umidade, que representa a quantidade de água contida na massa do

lixo, é sem dúvida importante, principalmente para a escolha do sistema de

tratamento e aquisição de equipamentos de coleta. Por exemplo, nos sistemas que

visam gerar ou recuperar energia a partir dos resíduos, o teor de umidade tem

influência notável sobre o poder calorífico dos resíduos, assim como nos tratamentos

por processos biológicos, onde a umidade atua na velocidade de decomposição dos

materiais biodegradáveis presentes na massa de lixo." (LIMA, 1995:12)

4.4.4 Incineração de resíduos com aproveitamento de energia

A transformação do lixo em energia em fomos de alta capacidade. O calor

produzido é vendido como vapor ou eletricidade. Usado em mais de 100 usinas nos

Estados Unidos, este método está rapidamente se tomando uma alternativa aos

aterros sanitários. A maioria dos sistemas se destina à incineração de resíduos sólidos
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municipais e não é aplicável a alguns resíduos sólidos industriais. Os sistemas

municipais podem ser classificados em duas categorias amplas: sistema de queima de

massa, em que todos os resíduos são incinerados, e sistemas de resíduos derivados de

combustíveis, em que os resíduos sólidos são primeiros processados, queimando-se

apenas determinadas partes do material. (BERLE, 1992:276).

Essas usinas de incineração, onde são queimados os resíduos sólidos,

produzem eletricidade e vapor no processo, que são vendidos às empresas de serviços

públicos 10cais.(BERLE,1992:30)

A incineração não é solução adequada, porque 30% do lixo incinerado

transforma-se em cinzas, que necessitam de ser transportadas para aterros sanitários.

Essas cinzas, na maioria das vezes, são tóxicas, pela contaminação dos resíduos que

não estavam separados do lixo.

Além de resolver os problemas ambientais, a conservação de energia gera

uma economia de recursos muito grande para a empresa Apesar de o preço da

maioria das lâmpadas e utensílios de baixa voltagem, que poupam energia elétrica,

ser maior do que o dos produtos convencionais, a economia a médio e longo prazos

compensa a despesa inicial.(BENNETT, 1991:176)

4.4.5 Disposição em aterros sanitários

Os aterros podem ser classificados, de acordo com a forma de disposição, em

aterros comuns, aterros controlados e aterros sanitários. Os aterros comuns, também

denominados de "lixões", caracterizam-se pela simples disposição de lixo sem

qualquer forma de tratamento. É o método mais utilizado no Brasil e o mais nocivo

ao homem e ao meio ambiente A diferença entre o aterro comum e o aterro

controlado é que o último recebe uma cobertura diária de material inerte, como a

areia ou terra. Essa cobertura, entretanto, não resolve os problemas ambientais

89



decorrentes dos líquidos e gases nocivos, que irão poluir as águas superficiais e

subterrâneas, causando, ainda, odor desagradável.

Os aterros sanitários são terrenos usados para depósito de resíduos sólidos não

perigosos. O lixo é espalhado em camadas compactas, para o mínimo volume

possível, e cobertos com material adequado no final de cada dia de operação.

(BERLE, 1992:266-264)

O aterro sanitário, por um lado, não resolve o problema de reaproveitamento

de materiais recicláveis, mas, por outro, não gera impacto sobre o meio ambiente

como os aterros clandestinos, conhecidos como lixões, possibilitando a recuperação

de áreas deterioradas.

Muitas cidades adotam como solução, para o tratamento e destino final do

lixo, o aterro sanitário, principalmente pelo baixo custo que envolve a execução do

projeto; "disposição do lixo de forma adequada; capacidade de absorção diária de

grande quantidade de resíduos; condições especiais para a decomposição biológica

da matéria orgânica presente no lixo." O fator limitante é a disponibilidade de áreas

próximas aos centros urbanos. Além disso, os problemas associados a este método

incluem a possibilidade de poluição das águas superficiais e lenções subterrâneos

pelo chorume, além de gases nocivos e de odor desagradável. (LIMA, 1995:47)

No Brasil, o aterro sanitário é uma solução recomendada pelo órgãos

responsáveis pelo saneamento ambiental, como a CETESB, em São Paulo.
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TABELA 4:Métodos de disposição de resíduos sólidos municipais em países
membros da CEE

Médodos de Disl!osi~ão Aterro Sanitário Incinera~o Coml!ostagem
Bélgica 77% 18% 5%
Dinamarca 37% 56% 7%
Alemanha 69% 28% 3%
França 54% 35% 11%
Irlanda 100%
Itália 84% 14% 2%
Holanda 50% 30% 20%
Reino Unido 91% 8% 1%
Fonte:L~, 1995:67

Segundo a normatização da CETESB, para a construção de um aterro

sanitário é obrigatória a inclusão do ElA e o RIMA no ante-projeto, contendo a

proteção dos recursos hídricos naturais e o distanciamento de áreas urbanas. Além

disso, deve-se realizar o estudo de viabilidade econômica, que trata dos investimentos

necessários à implantação e manutenção do aterro.

Segundo L~ (1995:45-69), na construção de aterros sanitários são

necessárias algumas obras, descritas no projeto técnico, que irão evitar o impacto

ambiental, entre elas: drenagem superficial de águas pluviais; drenagem de líquidos

percolados; captação e tratamento dos líquidos percolados; drenagem dos gases;

impermeabilização do leito do aterro; formação das células de lixo e cobertura final

do aterro.

Após a cobertura final do aterro, ele pode ser incorporado à área urbana,

portanto, as obras e edificações de apoio, como o prédio da administração, a guarita,

o galpão de manutenção e a oficina devem ser de baixo custo, de preferência

desmontáveis, para poderem ser transferidos de um aterro que já usou toda sua

capacidade para outro. Ou essas edificações podem ser projetadas de maneira que, no

final do tempo de vida útil do aterro, sejam utilizadas em projetos culturais, sociais,
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educacionais ou ambientais. Muitas cidades construíram áreas verdes, como parques

e bosques, em cima de antigos aterros recuperados.

Nos Estados Unidos, essa taxa correspondeu a 0,3% em 1990 (BENNETT,

1990:96) e a projeção é que, em 2000, já tenha alcançado 1% do total dos resíduos

dos grandes centros urbanos. Não existe um levantamento da proporção que as

embalagens de fast-food ocupam hoje nos aterros sanitários das grandes cidades. No

Brasil, continuando com o ritmo acelerado de crescimento, este setor poderá ser um

dos principais responsáveis pela ocupação desnecessária do escasso espaço dos

aterros sanitários.

Não se pode perder de vista que muitos produtos de plástico e papel só são

degradáveis se ficarem expostos à luz e ao ar durante certo tempo, condição essa que

está ausente nos sacos de lixos enterrados nos aterros sanitários que não recebem

nem luz, nem ar. Muitos materiais enterrados há mais de 50 anos puderam ser

encontrados praticamento intactos quando escavações de lixo foram efetuados em

vários estados americanos, a ponto de termos de repensar se o termo biodegradável

não deva ser substituído por foto degradável.

4.4.6 Disposição em locais inadequados

As formas inadequadas de disposição do lixo, sem qualquer tratamento,

podem constituir-se num problema estético e de saúde pública, além de provocar a

poluição do solo, alterando suas características fisicas, químicas e biológicas.

A poluição do ar pode ser natural ou artificial. As condições naturais podem

ser meterologicas ou geográfica e fogem do controle humano. As condições artificiais

podem ser controladas pelo homem e são elas: transporte, queima de combustível em

fontes estacionárias, processos industriais e incineração de lixo e fontes diversas

(LIMA, 1995:39).
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Há dois grandes grupos de seres que habitam o lixo, que lhes servem de

abrigo e alimentação: os macrovetores (ratos, baratas, moscas, animais e o próprio

homem) e os microvetores (vermes, bactérias, fungos e vírus).

Os microvetores,(...) quando em contato com o homem, são
responsáveis pelo surgimento de doenças respiratórias, epidérmicas,
intestinais e outras enfermidades lesivas e até letais, como a cólera, o tifo, a
leptospirose, apólio, entre outras. (LIMA, 1995:29-30)

Ainda de acordo com o autor (LIMA, 1995: 46), os macrovetores foram

responsáveis pela peste bubônica em diferentes períodos da história. Os romanos, no

ano 150, e os europeus na Idade Média foram vítimas da peste. A partir daí,

começaram a enterrar seus dejetos e a desenvolver práticas confiáveis no manejo de

resíduos.

O lixo oferece condições propícias para a reprodução de macrovetores, pela

disponibilidade de água, alimentos e esconderijo. A disposição diária da coleta em

locais inadequados como os lixões promove um equilíbrio para a população que vive

no local, como os ratos.

"Operigo maior, para o qual chamamos especial atenção, reside na
possível quebra deste equilíbrio. Por exemplo, a simples interdição do
processo de coleta e disposição por determinado período poderia ativar o
mecanismo de deslocamento, provocando uma dispersão em massa em todas
as direções dos roedores presentes, em busca de alimento e esconderijo,
alguns milhares fatalmente atingindo núcleos habitados, culturas e
plantações, com resultados imprevisíveis. Fatos supostos como este são
passíveis de ocorrer, face às reais condições que o sistema oforece." (LIMA,
1995:31)

A recuperação e tratamento de áreas degradadas, onde funcionavam lixões, é

dispendiosa e quanto mais contaminada e maior a área a ser recuperada, mais

recursos serão necessários.

Os danos causados pela disposição inadequada do lixo em cursos d'água como

destino final são muitos. Segundo LIMA (1995:34-35), as principais conseqüências
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da poluição das águas superficiais ou subterrâneas provocada pelo lixo é a

diminuição do nível de oxigênio, variações de temperatura e a turbidez, que podem

levar à extinção da fauna e flora aquática.

A redução do nível de oxigênio provêm da descarga de chorume nas águas. O

chorume é um líquido de cor negra, proveniente de materiais orgânicos em

decomposição através de três principais fontes: umidade natural do lixo; água que

sobra das matérias durante a decomposição; líquido proveniente da dissolução de

matéria orgânica pelas enzimas expelidas pelas bactérias.

"Esses microorganismos unicelulares, para se alimentarem, expelem
enzimas que dissolvem a matéria orgânica, possibilitando, em seguida, a
absorção através de suas membranas. O excesso escorre como liquido
negro." CLIMA, 1995:35)

A fauna e a flora aquáticas são sensíveis à mudança de temperatura. O

aumento de temperatura diminui a quantidade de oxigênio, o que dificulta as

condições de vida de certas espécies e favorece a vida de outros organismos, levando

ao desequilíbrio no meio aquático.

O aumento da turbidez pode modificar a vida das espécies reduzindo a

visibilidade e dificultando a busca de alimentos, ativando os processos migratórios e

os mecanismos de competição, predação e autodefesa, concorrendo para o

desparecimento local de algumas espécies. Como existe uma relação de equilíbrio

entre a quantidade de energia solar e o número de microorganismos que formam o

plâncton, a redução da luz solar pela turbidez da água pode diminuir a

disponibilidade de alimentos oriundos do meio aquático, e os resultados desta

situação podem ser críticos com o passar do tempo, com reflexos diretos na vida do

homem.CLIMA, 1995:33)
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5 APLICAÇÃO DO MODELO DE ORGANIZAÇÃO SUSTENTÁVEL:
ANÁLISE DA NATUREZA E VOLUME DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM
LOJAS DE FAST-FOOD

"Na natureza nada se perde,
nada se cria, tudo se transforma"

Lavoisier

5.1 Panorama do setor de fast-food analisado

As pessoas tendem a ver os problemas ambientais distantes da realidade

cotidiana. Desconsideram que certos hábitos de consumo geram a degradação do

meio ambiente, como é o caso das lojas de fast-food, um dos segmentos do

franchising de alimentação, que utilizam produtos descartáveis e não recicláveis em

suas embalagens. Nesses estabelecimentos, prioriza-se a praticidade e a rapidez do

atendimento, em detrimento da qualidade ambiental.

A escolha desse segmento, para medir o grau de sustentabilidade deve-se ao

fato de o setor de serviços ter poucos trabalhos avaliando o impacto ambiental. O

setor de serviços de alimentação - restaurantes, bares, fast-food, lanchonetes,

fornecedores de refeições - gera resíduos sólidos e há pouca bibliografia tratando da

problemática ambiental desse segmento.

O sistema de franchising vem contribuindo com o estreitamento comercial

entre nações. As franquias romperam as fronteiras nacionais e espalharam entre

países diferentes um mesmo know-how. Além de gerar riquezas, as franquias

contribuem para disseminar um avançado sistema de gestão empresarial e ajudam na

modernização do varejo.

Segundo CHERTO (1988: 3), o franchising é um sistema de parcena

empresarial em que o franqueador - dono de uma marca e d a tecnologia de

operação de uma empresa - transfere ao franqueado, mediante contrato o
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operação de uma empresa - transfere ao franqueado, mediante contrato o

licenciamento do produto, serviço ou método de trabalho . O franqueado entra com o

capital para cobrir todos os custos de instalação e operação da loja

O pacote de comunicação do franchising engloba desde a divulgação da

marca até o treinamento para diretores e franqueados. De acordo com DAHAB

(1996: 73-86), o treinamento de funcionários é fundamental para a padronização da

rede, a qualidade dos produtos e a sobrevivência e o sucesso do negócio. A maioria

das grandes e médias franquias mantêm centros especializados para treinar e

capacitar periodicamente seus empregados. É a qualidade do atendimento, segundo a

autora, que traz o cliente de volta à loja. Por essa razão, é fundamental a

padronização de atendimento em toda a rede de franqueados.

O sistema de franquias é uma área importante na formatação de novas

oportunidades de negócios, ampliando as alternativas para as pessoas optarem por

novos rumos profissionais e administrarem sua carreira. Um dos fatores que contribui

para o crescimento do setor é o ingresso de pessoas com perfil empreendedor, que

procuram novas oportunidades.

A franquia tem sido o setor que acumula maiores taxas de crescimento da

economia brasileira, colocando o país entre os dez maiores do mundo. Para CHERTO

(1988:162), as franquias correspondem a 24% das vendas do varejo no Brasil,

enquanto que nos EUA, 42% das vendas do varejo são realizadas através de lojas

franqueadas.

O Brasil é o maior polo de franquias da América do Sul e está franqueando

suas marcas em outros países. A previsão é a chegada de novas redes internacionais,

que contribuirão para a expansão do número de lojas desse setor. O aumento da

procura de franquias é atribuído à estabilidade econômica proporcionada pelo real,

nos últimos anos, provocando a expansão das franquias nacionais e a instalação de

redes estrangeiras, pela possibilidade de remeter royalties para o exterior.
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Gráfico 1: Evolução do número de unidades de franquias ao final de cada ano:

(*) Foram excluidos os dados de 162 redes que constam do guia de 1996 e não responderam à pesquisa
de 1997.

Fonte: Associação Brasileira do Franchising. Guia do Franchising. Pequenas Empresas Grandes
Negócios. Jun.l97. Ano IX, no. 102- A. P. 6. Associação Brasileira do Franchising Guia do
Franchising. Pequenas Empresas Grandes Negócios. ago.l99. Ano XI, no. 127- A.P. 117.

Segundo LEITE (1991: 83-84), os segmentos de franquias que apresentaram

maior crescimento no Brasil, nos últimos anos estão entre as áreas de alimentos e

serviços.

o setor de alimentação é o carro-chefe das franquias, com a concorrência

acirrada, principalmente fast-food, é o mais amplo, procurado e competitivo detendo

80% das franquias brasileiras. Os sub-segmentos de maior potencial de crescimento,

na área de alimentação, são os lanches rápidos, pelo desenvolvimento de uma cultura

defast-food do consumidor brasileiro e o aumento do número de shopping centers, o

maior mercado de franchising. O crescimento desse setor aumentou, com a chegada

de redes internacionais - em função da estabilização da moeda-, o potencial do

mercado consumidor e a saturação do mercado norte-americano defast-food.
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TABELA 4 E I ã d d id d d d F h' .: vo UC:o o numero eUDI a es os segmentos o rane ISlD2
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Segmentos
n." % n." % n." % n." % n.o % n." % n." % n." %

Alimentação 2020 20 2239 11 2759 23 3049 11 3462 14 2837 -18 3367 19 4587 36,2
Lojas de Conveniência O O 138 O 183 32 303 65 343 13 239 -30 902 277 1493 65,5
Decoração, utilidades e construção 844 24 1357 60 1095 -19 1098 0,3 930 - 15 779 -16 1329 70 1590 19
Educação e treinamento 2787 9,4 3256 17 3834 18 4748 24 5422 14 4665 -14 6325 36 7627 20,5
Esporte, saúde e beleza 491 54 575 ·17 773 34 914 18 1382 51 2766 100,1 3048 10 3818 25,2
Impressão, sinalização e fotografia O O 697 O 743 6,6 1316 77 1501 14 303 -79 1775 485 1923 8,4
Informática e eletrônica O O 95 O 177 86 224 27 352 57 522 48 682 30 1639 140
Lazer, turismo e hotelaria 276 35 176 -36 309 75 370 20 347 -6 383 10 354 -7,5 601 70
Limpeza e conservação 384 -13 654 70 575 - 12 784 36 931 19 802 - 13 953 18 1548 62,4
Locação de veículos 470 -4,8 434 -7 531 22 564 6 603 7 686 13,7 752 9,6 975 29,6
Perfumaria e cosméticos 3326 23 4318 30 4970 15 3539 -20 4410 24 3237 -26 2317 -28 2642 14
-_._-_." - --_ ..- --------_._---
Vestuário 1913 4 2712 42 3870 42 2804 -26 3077 9,7 2054 -33 1900 -7,5 2630 38,4
Produtos e serviços para veículos 1675 8 601 -64 768 27 1446 88 2003 38 2036 1,7 952 -53 1290 35,5
Diversos 2705 75 596 -77 2531 324 2606 3 3477 33 2239 -35 7608 239 9000 18,3
Total 16891 20,6 17848 6 23118 26 23765 3 28240 18,8 23548 -16,6 32264 37 41363 28,2
Fonte: ABF - Associação Brasileira de Franchising - Guia do Franchising 1994, 995,1996, 1997, 1998 e 1999
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o franqueado recebe treinamento e assessoria, para fazer uso do manual de

franquia, onde constam informações quanto ao preparo de alimentos, processo de

abastecimento, estocagem, embalagem e conservação de alimentos e técnicas de

gerenciamento.

Gráfico 2 - Evolução do número de unidades no segmento de franchising de
alimentação:

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Fonte: ABF - Associação Brasileira de Franchising. Guia do Franchising 1994,
1995, 1996, 1997, 1998 e 1999.

Segundo o resultado da Pesquisa de Orçamentos Familiares - POF, realizada

pelo Instituto Brasileiro - IBGE, os gastos com alimentação estão distribuidos

aproximadamente da seguinte maneira: 75% de alimentação em domicílio e 25% fora

do domicílio. Houve aumento do número de pessoas que realizam refeições fora de

seus domicílios, na década de noventa. Uma das principais razões desse crescimento

deve-se à mudança no hábito de consumo, conseqüência da maior concentração

urbana, que leva à dificuldade de transporte e à falta de tempo, somado ao aumento

da participação da mulher no mercado de trabalho.
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Tabela 5: Distribuição dos gastos com alimentação entre estabelecimentos

.. Destino dos gastos com alimentação fora do domicílio

Lojas defast-food, lanchonetes e snack bars 29%

Supermercados, mercearias e padarias 27%

Bares 27%

Restaurantes tradicionais 9%

Docerias, quiosques e barracas 6%

Adegas, lojas de conveniência e empórios 2%

Fonte: IAS/Coca Cola, Gouvêa de Souza & MD e revista Exame.

Verifica-se que o segmento de fast-food juntamente, com lanchonetes e snack

bars, responde pela maíor parte dos gastos feitos com alimentação fora de casa. A

tendência das últimas décadas é a de que as lanchonetes de bairro estão, cada vez

mais sendo substituídas pelas lojas de fast-food, mudando e padronizando hábitos de

alimentação, provocando grande desperdício e gastos para o setor público.

o restaurante de fast-food é identificado por apresentar as seguintes

características: ao atendimento do cliente é feito no balcão, sem necessidade de

garçons; o cardápio é fixo, reduzido e não personalizado; o tempo de preparo do

alimento e entrega do produto ao cliente é rápido; a execução do serviço é feita em

condições de higiene adequadas, buscando a comodidade do consumidor. Para

funcionar de maneira eficaz, é necessário haver regularidade no fornecimento de

insumos, para que não faltem suprimentos básicos no cardápio e a mão-de-obra deve

ser treinada para a execução de rotinas. (GAZETAMERCANTIL, 1998:4)

ofast-food, alimentação rápida, foi desenvolvido pelos norte-americanos. As

primeiras experiências surgiram durante os anos vinte e trinta, com as lanchonetes

que atendiam as pessoas em seus automóveis - drive-in -, com maior rapidez. Essas

lanchonetes foram sendo substituídas por atendimento no balcão direto aos clientes.

100



o pioneiro na formatação desses serviços de alimentação rápida foi o McDonald's,

em 1948.As cozinhas foram redesenhadas, com os móveis, equipamentos e utensílios

sendo distribuídos de forma mais racional, para permitir maior rapidez e volume de

vendas. Além disso, reduziram o cardápio e acabaram com o atendimento

personalizado.

Esse conceito de lanchonete obteve aceitação pelos consumidores,

principalmente pelas mudanças operacionais, que refletiram menores preços nos

produtos oferecidos. Assim, nas décadas de 50 e 60, começam a surgir novos tipos de

estabelecimentos, que foram adequando seu sistema operacional dentro do conceito

de fast-food. Nesse período, foram inauguradas algumas das principais marcas

americanas, como a Pizza Hut, em 1958, e a Burguer King, em 1954. A expansão

dessas redes esteve sempre atrelada a locais de concentração urbana e com renda per

capita elevada dos consumidores.

À medida em que as marcas foram se transformando em redes nacionais, o

conceito foi sendo assimilado em todo o país. Após esse movimento, iniciou-se, na

década de 70, o processo de expansão e difusão desse conceito em nível

internacional, alavancado pelo sistema de franquias.

A expansão do mercado de fast-food deve-se às mudanças de padrões

alimentares de culturas locais, que não conseguiram resistir ao poder econômico dos

eficientes sistemas de comunicação. Muitos alimentos, hoje vistos como parte normal

das dietas dos brasileiros - desde a batata até o chocolate, foram trazidos de outras

partes do mundo, em conseqüência da globalização dos mercados.

No Brasil, o conceito de fast-food foi introduzido em 1952, pelo Bob's no Rio

de Janeiro, junto com produtos como hot-dog, hambúrguer, milkshake e sundae, que

eram desconhecidos da maioria da população brasileira nessa década. A

popularização do conceito aconteceu somente nas décadas de oitenta e noventa, com

a entrada de cadeias estrangeiras, Pizza Hut, KFC, Arby's, Domino's, Subway, e o
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desenvolvimento de marcas nacionais, Habib's, Casa do Pão de Queijo, entre outras.

Esse crescimento deve-se principalmente à criação de grupos nacionais capitalizados,

em busca da diversificação de negócios, e à expansão dos shopping centers com a

instalação de lojas nas praças de alimentação. Em 1980, existiam 13 shopping

centers, no Brasil, e, em 1990, esse número subiu para 62 unidades. Segundo a

Abrasce hoje já estão em operação, no país, mais de 150 shoppings.

o surgimento de marcas globais precisou respeitar peculiaridades de gostos

das culturas de cada região, gerando adaptações do produto. As redes de fast-food, no

Brasil, estão diversificando o seu mix de produtos com alimentos alternativos

regionais, para aumentar o faturamento de suas lojas. As marcas nacionais entraram

em nichos específicos de mercado, adotando cardápios, como especialidades árabes,

pão de queijo e pastéis, onde não havia concorrência com empresas estrangeiras.

Apesar de algumas alterações, o serviço, a embalagem e a adequação visual, seguem

os padrões da franquia.

As redes estão expandindo suas lojas com estratégias que incluem

treinamento, análise do ponto e trabalho de consultoria. A filosofia é oferecer lanches

com o mesmo padrão de qualidade, atendimento e higiene em todas as lojas. Com

esses recursos, muitas redes conseguiram altos índices de crescimento.

o setor passou por um período de rápido crescimento até meados de 90,

quando ocorreu a entrada de grandes marcas internacionais e se desenvolveram

empresas nacionais. Nos anos 1993 e 1994, o segmento registrou taxas de

crescimento anuais de 30% e representou uma alternativa de negócio para

investidores, pequenos empresários e grandes grupos nacionais, que buscavam

diversificar seus negócios. A partir de 1996, o segmento de fast-food passou a

conviver com uma conjuntura econômica de desaceleração no ritmo das vendas e de

aumento geral da concorrência no mercado brasileiro.
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As lojas de fast-food podem ser agrupadas em dezesseis sub-ramos de

atividades: árabe, aves, batatas, café, chinesa, crepes, grelhados, hambúrgueres,

japonesa, massas, peixes, pão de queijo, pastéis, pizzas, sanduíches e outros. Esta

classificação é uma adaptação da divisão adotada pelo Instituto Franchising

(INSTITUTO, 1999). O Instituto agrupa hambúrgueres com grelhados; pizza com

massas; e todas as comidas típicas-chinesa, japonesa, árabe, crepes em um mesmo

grupo. Para obter maior precisão na avaliação dos dados, dividiu-se os ramos de fast-

food, que estavam agrupados, em sub-setores mais específicos, considerando que a

natureza dos resíduos gerados são diferentes em cada um dos segmentos.

Gráfico 3 - Evolução de sub-segmentos defranchising de alimentação

Fonte: O gráfico foi construído com informações do Guia de Oportunidade do Franchising . Instituto
do Franchising: São Paulo, 1996, 1997, 1998 e 1999. Alguns dados foram completados com
informações do Guia do Franchising. Associação Brasileira de Franchising: São Paulo, 1996, 1997 e
1999.

Para viabilizar a mensuração do grau de sustentabilidade organizacional no

segmento de fast-food foram selecionadas 31 lojas defast-food, das 92 lojas de todo o .'\.
) .,

Brasil, cujos dados estavam disponíveis para consulta nos Guias do Instituto I t·~
Franchising ou da Associação Brasileira de Franchising de 1999. O critério \;~;

estabelecido para selecionar a amostra de conveniência considerou as maiores .
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franquias de cada sub-ramo de atividade, com o maior número de unidades próprias e

franqueadas, a previsão e a tendência de expansão.

•.
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5.2. Avaliando o grau de sustentabilidade organizacional em redes defast-food

A pesquisa revela que as lojas de fast-food geram um grande volume de

resíduos sólidos, devido ao desperdício causado pelo uso excessivo de produtos

descartáveis, que são eliminados diariamente. Há uma grande diferenciação na

natureza dos materiais descartados, tais como: copos, talheres, pratos, guardanapos,

forro de bandeja, caixas de papelão • de pizza e sanduíche ., caixa de plástico de

sushi, entre outros. As lojas priorizam a praticidade e a rapidez o atendimento, com

o objetivo de obter maior qualidade nos serviços prestados, em detrimento da

qualidade ambiental.

A pesquisa mostra que quase a totalidade das empresas pesquisadas,

independente do ramo do fast-food, utiliza algum tipo de recipiente descartável. Das

franquias pesquisadas, as de hambúrgueres e pizza são as que utilizam omaior índice

de embalagens descartáveis.

Gráfico 4 - Intensidade no uso de material descartável no Setor
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A pesquisa mostra que quase a totalidade das empresas pesquisadas,

independente do ramo do fast-food, utiliza algum tipo de recipiente descartável. Das

franquias pesquisadas, as de hambúrgueres e pizza são as que utilizam o maior índice

de embalagens descartáveis.

A rede McDonald's possui 25 mil lanchonetes instaladas em 115 países. No

Brasil, são 420 lojas da marca, sendo que, em 1988, abriram-se 100 novas

lanchonetes, enquanto, a rede Casa do Pão de Queijo inaugurou 50 novas lojas, nesse

mesmo ano que (ABF, 1999:12) a Pizza Hut, maior rede de pizzaria do mundo - tem

mais de 10 mil lojas.. Outras lojas analisadas foram as redes cariocas de pizzarias

Mister Pizza, maior rede do país, com 115 lojas

Gráfico 6 - Quantidade de materiais descartáveis utilizados pelos segmentos de
fast-food
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As embalagens de papel e papelão vêm sendo muito usadas pelas redes de

fast-food. Segundo uma das maiores gráficas fornecedoras de embalagens, o volume

de material descartável pelas lojas defast-food, as cadeias Bob's, Pizza Hut, Habib's e

Arby's, demandam mensalmente uma produção de 3 milhões de embalagens

descartáveis de papel. O McDonald's, por exemplo, substituiu as sacolas de plástico

pelo papelão reciclado, para torná-las menos agressivas ao meio ambiente. No

entanto, condições, que é disposto o lixo em aterros sanitários ou clandestinos, não

facilita sua decomposição, como é o caso do papel, que pode passar décadas sem se

decompor. O papel não se degrada com mais rapidez do que o plástico nos depósitos

de lixo, e, além do mais, usa-se mais energia para fabricar sacos de papel. Os

plásticos, por outro lado, não são fabricados a partir de um recurso renovável.

Gráfico 7 - Materiais utilizados nos segmentos defast-food
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LIXO PRODUZIDO PELOS SHOPPING CENTERS

Quantidade Empresa
SHOPPING (ton/mês) responsável pela Destino do lixo Coleta Seletiva

coleta

mlRAPUERA 40 Coletec Aterro sanitário da PMSP Separação de
papel e papelão

MORUMBI 347,2 Transtrash Aterro sanitário da PMSP Separação de
papel e papelão
Separação de

IGUATEMI 300 Multilixo Aterro sanitário da PMSP papel, papelão,
aluminioe
plástico

Fonte: Shopping Centers Ibirapuera, Morumbi e Iguatemi.

As franquias de hambúrgueres e pizzas são as mais poluentes e produzem um

número maior de embalagens descartáveis, enquanto as franquias nacionais, como os

cafés e pão-de-queijo, são as que utilizam um número menor de embalagens

descartáveis.

A decisão de alterar as embalagens e utensílios é do franqueador. Assim, o

franqueado não pode substituir embalagens descartáveis por pratos de louça e

talheres de metal, pois o franqueador exige adequação visual, segundo os padrões da

franquia. O franqueador cobra a taxa da franquia, que inclui, por exemplo, o

fornecimento do projeto arquitetônico da loja e assistência na reforma do ponto. Isso

significa que a decisão de reutilização de utensílios implica na instalação de um novo

formato de cozinha, com instalações maiores, equipamentos diferenciados como

máquinas de lava-louças, ou seja, adaptação do imóvel, mobiliário e equipamentos.
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Grau de sustentabilidade do segmento de Fast Food

5.3. A natureza dos resíduos sólidos produzidos pelas lojas defast-food

O aumento da demanda por fast-food e entrega em domicílio levou ao

crescimento da indústria de embalagens descartáveis, com projeção de crescimento

médio do setor de 7% ao ano até 2005. Segundo os fabricantes de embalagens, para

diversas redes defast-food, o setor, ainda, tem espaço para crescer, se for considerado

o aumento da demanda por novos produtos das cadeias de fast-food em expansão,

como comida chinesa e italiana. De acordo com representantes do setor, nos

próximos três anos, a indústria de embalagens planeja investir R$ 1 bilhão no setor,

sendo 26% desse total destinado ao setor de embalagensdescartáveis.

As vendas de copos e pratos de plásticos e de papel, guardanapos, canudos,

talheres, tampas e bandejas têm crescido 10% nos últimos anos. Segundo

especialistas, o setor de embalagem sempre foi o termômetro da economia, quando

há crescimento econômico, aumenta-se o volume de vendas e, na retração econômica

diminui-se as vendas. Segundo o diretor de uma das principais empresas fornecedoras

de mercado de embalagens de fast-food, o aquecimento da economia brasileira, em

1995, proporcionou o acesso das classes C e D às lanchonetes, ampliando as vendas

de descartáveis em geral. Diante do exposto, pode-se afirmar que o aumento da

demanda do setor de embalagens descartáveis e, por analogia, nos momentos de
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conjuntura econômica favorável, aumenta-se a quantidade de resíduos sólidos

produzidos no setor de alimentação.

No conceito norte-americano de fast-food as lojas têm como público-alvo as

classes C e D; sendo que, naquele país, o gasto médio em cada refeição varia de US$

4 a US$ 5. Já no Brasil, o segmento, desde a sua origem, voltou-se aos consumidores

de maior poder aquisitivo, mantendo-se assim mesmo depois de uma maior

popularização.

Isso comprova a tese da Comissão Brudtland, de que é necessário uma

mudança nos padrões de consumo, principalmente nos países desenvolvidos, que

estão exportando formato de negócios insustentáveis. Quando o país passa para uma

fase de crescimento econômico, há o aumento da demanda das classes menos

favorecidas que passam a ter acesso a bens antes inatingíveis. Isso não deveria

implicar num impacto maior sobre o meio ambiente. Assim, o crescimento da

economia não deveria vir acompanhado do crescimento de alguns setores poluentes,

como o de embalagens. Poderia haver crescimento com redução do consumo de

embalagens, assim o país estaria caminhando para a sustentabilidade ambiental.

o produto deve ser embalado de forma correta, sem desperdício de

embalagem, como é o caso da polpa moldada, que evita a perda de frutas e quebra de

ovos ela entanto é desnecessária em lojas de fast-food para aparar copos. Assim

como, os sacos de papel, que são usados para guardar os lanches e levá-los para a

mesa, são desnecessários, podendo ser substituídos pelas bandejas, de preferência

sem o forro de papel.

A proliferação do fast-food, nos últimos anos, está criando um movimento de

expansão das franquias para cidades do interior, onde há pouca concorrência e maior

lucratividade. As lojas de fast-food, normalmente, são abertas em cidades em que o

número de habitantes ultrapassa os 800 mil e os locais escolhidos são aqueles de

fluxo contínuo de pessoas, shoppings, locais turísticos e aeroportos.
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A expansão por todo o Brasil das redes de fast-food deve-se à saturação do

mercado das grandes cidades e ao mercado potencial ainda pouco explorado das

cidades menores, além de custos mais baixos de mão-de-obra e instalação. Entre as

estratégias de crescimento está a expansão para as regiões Norte, Nordeste, Centro-

Oeste, instalando lojas em capitais e outras cidades dessas regiões. O sistema tende a

reduzir a atual concentração de lojas no Sudeste. O aumento de resíduos nessas

regiões é uma questão de tempo, pois, em geral, as redes de fast-food têm o objetivo

de cobrir todo o mercado brasileiro em seus planos de expansão.

TABELA 6 : As regiões de expansão dofranchising

Regiões Norte Sudeste Sul Nordeste Centro-
Oeste

Porcentagem de Redes
til til til til til

'" '" '" '" es
"'O -g "'O "'O "'O

til '" til til '" til '" til '"~ ~ ~ ~ ~
'" =' '" =' .:!1 g. '" =' '" =''C O' 'C O' E.. 'C O' 'C O'c..

~
c,

1ã e c, s:: c.. s::-o -o ~-O '" -o '" -o '"•... •... •... •... •... •... •... •... •...p.., ~ p.., ~ Co ~ p.., ~ p.., ~

Onde os franqueadores abriram
unidades (I 998) 2,74 26,64 67,15 73,91 25,91 45,99 8,76 44,34 7,30 39,60

Onde os franqueadores querem
abrir novas unidades (1999) 10,38 58,21 47,36 86,86 27,32 77,92 14,39 69,53 13,11 68,43

Fonte: Instituto Franchising, 1999.

Os franqueadores, ao se expandirem por todo Brasil e para o interior do

estado estão levando, também, a geração de lixo. Muitas dessas regiões não possuem

infra-estrutura adequada de limpeza urbana, ou têm dificuldade para comportar o

aumento da população em alta temporada, no caso de cidades litorâneas. A instalação

de redes de franquias poluentes gera grande volume de resíduos e tende a agravar os

problemas de coleta e disposição do lixo, em municípios onde o lixo é depositado em

aterros comuns ou lixões. Apesar de não ser objetivo desta tese relatar o volume de

resíduos produzidos pelas franquias de alimentação, é possível projetar a quantidade
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de resíduos que as lojas vem aumentando, em razão do número de lojas que são

abertas nesse setor.

As empresas de entrega em domicílio, delivery, estão classificadas como lojas

de fast-food. Essas redes produzem grande quantidade de resíduos com embalagens

para viagem. A rede China in Box, maior empresa do país em seu segmento, entrega

a comida acondicionada em caixas de papelão, acompanhadas de talheres e outros

utensílios descartáveis. Outra marca da rede é o delivery de comida japonesa, Flying

Sushi, que mantém, também, quantidade de embalagens descartáveis.

Nas lojas, de fast-food são muito utilizados os copos de papel encerado, que

são considerados produtos biodegradáveis, mas que, nas condições em que são

dispostos nos aterros sanitários, sem luz, a decomposição pode durar décadas, assim

como os plásticos.

Estão sendo pesquisadas soluções para o problema de resíduos sólidos,

através de criação de embalagens mais favoráveis ao meio ambiente, como o plástico

biodegradável. O termo biodegradável tem sido objeto de controvérsia, porque a

maioria do lixo é despejado e enterrado em depósitos, e muito pouco chega a

biodegradar. Algumas pesquisas vêm sendo desenvolvidas para produtos

biodegradáveis, como embalagens plásticas e fraldas descartáveis, que podem

degradar mesmo enterradas. (BERLE, 1992:75).

As embalagens como copos de espuma são proibidas nos Estados Unidos, pois

alguns são feitos com o Clorofluorcarbono (CFC). Contudo, de acordo com

especialistas em meio ambiente, as que são fabricadas com materiais substitutos

ainda criam problemas, como o pentano, que gera uma poluição de baixo nível, ou os

hidroclorofluorocarbonos, que fazem um estrago menor na camada de ozônio. O

McDonald's, por exemplo, maior fornecedor de fast-food do mundo, só substituiu as

caixas de espuma plástica de hambúrguer por papelão em outubro de 1990.
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Outro problema enfrentado pelas lojas de fast-food é o acumulo de gordura

nos canos de esgoto, mesmo usando óleos saudáveis - os fornecedores de fast-food

salientam o fato de usarem somente óleos vegetais nas frituras. Nos Estados Unidos,

uma empresa chamada Bio-Care desenvolveu uma bactéria benigna, que se alimenta

de gordura, que é vendida para limpar os canos de restaurantes, bares e lanchonetes.

A aplicação da cultura dessa bactérias nos ralos evita o uso de solventes nocivos ao

meio ambiente. (BERLE, 1992: 98)

Outra maneira de evitar o desperdício é reaproveitar o óleo vegetal em que se

fritam os alimentos em cadeias de fast-foodO óleo é normalmente doado às

empresas, que propõem-se retirá-lo e pode ser usado para queima em outras

indústrias para o aproveitamento de energia, como em caldeiras ou motores.

A taxa de royalties é a remuneração do franqueador pela tecnologia que é

repassada continuamente ao franqueado, enquanto persistir a parceria comercial entre

ambos, para treinamento, suporte operacional, desenvolvimento de produtos e

pesquisa. Essa taxa poderia ser utilizada para a pesquisa e o desenvolvimento de

embalagens, utensílios e procedimentos que não causassem danos ambientais.

Esse sistema varejista deve realizar ajustes no sistema de gestão e buscar

alternativas para a solução de problemas ambientais, antecipando-se aos

procedimentos necessários para a obtenção do certificado da ISO 14000. (A

necessidade da implantação de um sistema de gestão ambiental, tendo em vista

sobretudo produtos compatíveis com as normas ambientais, a satisfação dos clientes

ambientalmente conscientes e a melhoria contínua das operações produtivas.)

As alternativas apontadas são as embalagens biodegradáveis, feitas à base de

plantas. A mudança de embalagem ou sua eliminação, junto com os recipientes

descartáveis, podem ser usados como um apelo mercadológico, enumerando a

economia de recursos naturais e a redução de resíduos.
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6 CONCLUSÃO

A preservação do meio ambiente é, hoje, considerada de responsabilidade de

todos e não apenas dos poderes públicos. Os governos não podem mais limitar suas

ações exclusivamente à idéia de vigiar e punir e a sociedade não pode se eximir de

contribuir para a permanente melhoria do meio ambiente. Assim, a abertura de canais

que possibilitem a interação entre governo e sociedade, no que diz respeito à gestão

ambiental, passa a ter caráter estratégico no caminho do desenvolvimento

sustentável, que compatibiliza a atividade econômica com a preservação ambiental.

As questões relativas ao meio ambiente vêm provocando alterações dos

paradigmas organizacionais, ou seja, está havendo um realinhamento das empresas,

de modo que minimizem seu impacto ambiental. O envolvimento das organizações

com as soluções dos problemas do meio ambiente preenche uma lacuna, em virtude

de desempenharem um papel positivo na comunidade, como prática de cidadania

empresarial. O gerenciamento ambiental é um dos reflexos da necessidade de revisão

de conceitos e metodologia do atual modelo de desenvolvimento.

O atual surto de política de consumo está levando os cidadãos a utilizarem seu

poder de compra de maneira responsável e a se tomarem mais ativos contra as

empresas que não se preocupam com sua responsabilidade social e ambiental. As

empresas estão levando em consideração cada vez mais a opinião pública.

No Brasil, não há boicote por parte do consumidor às lojas de fast-food mais

poluentes, considerando o ritmo acelerado de crescimento do setor de alimentação. A

quantidade desnecessária de lixo descartada pela sociedade poderia ser evitada se

houvesse maior conscientização de empreendedores e consumidores. Os empresários

deveriam tratar como prioridade o impacto ambiental de seu negócio e os

consumidores, por sua vez, deveriam refletir sobre seus hábitos e atitudes de

consumo.
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As redes de franquias deveriam considerar, no projeto de formatação do

empreendimento, o impacto ambiental em todos os estágios do ciclo de vida. Falta,

ainda, no sistema, encontrar um equilíbrio entre o apelo ecológico e o comercial.

Em qualquer investimento de novos produtos, serviços, processo produtivo,

equipamentos, meios de transporte e saneamento deve ser avaliado o impacto

ambiental. Essa avaliação é necessária, pois pode determinar o sucesso ou o fracasso

econômicos do investimento a médio e longo prazo do investimento. Controles

ambientais representam custos e investimentos que serão transformados em lucros.

A contribuição, que as normas da série ISO 14000 podem trazer para a

sociedade, é o fato de serem uma das ferramentas de gerenciamento ambiental. As

partes interessadas, ou seja, os acionistas, os vizinhos, os clientes e órgãos de

fiscalização nem sempre receberam informações a respeito do sistema ou do

desempenho ambiental das redes de fast-food. Por isso, é muito apropriado que as

redes adotem um sistema de gerenciamento ambiental baseado nos requisitos da ISO

14000. Isto significa que, através da ISO 14000, é possível definir uma série de

procedimentos, identificar, analisar, avaliar e promover ações para controlar riscos

ambientais potenciais e reais.

Os investidores nacionais deveriam avaliar o impacto ambiental do

investimento, antes de adquirir franquias que apresentam padrões insustentáveis de

consumo. Essas alternativas podem ser promovidas e estudadas pelos órgãos do setor

e associações de classe, como o Instituto de Franchising e Associação Brasileira de

Franchising, pois como essas associações promovem palestras sobre diversos

assuntos de interesse dos associados que poderiam estar discutindo alternativas do

setor para contribuir com as questões ambientais.

Essas questões senam discutidas, destacando os beneficios econômicos

proporcionados pela gestão ambietal - redução de custos com a eliminação do

desperdício e a utilização do marketing ambiental para a melhoria da imagem
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institucional. A empresa não deve se preocupar com o meio ambiente apenas para

atender os requisitos legais a que está sujeita, mas também para alcançar objetivos

econômicos compatíveis com padrões sustentáveis de desenvolvimento. O que

significa reduzir desperdício e resíduos, alcançando ganhos através da prevenção da

poluição.

Todos os esforços deveriam estar sendo canalizados para que não houvesse

mais resíduos a ser descartados. Ademais, redução do lixo descartado pela lojas

liberaria recursos públicos para o invetimento em outras áreas sociais, como é o caso

da educação, saúde e habitação, para melhorar a qualidade de vida da população

brasileira.

Empresas empresas de um mesmo setor podem desenvolver um sistema de

informação e comunicação sobre alternativas para a solução dos problemas

ambientais que afetam o conjunto das empresas, uma vez que o meio ambiente é um

mercado em que todos ganham. Para tanto, sugere-se a utilização do benchmarking

ambiental.

As empresas brasileiras, para se tornarem competitivas internacionalmente,

precisam tornar seus processos industriais mais eficientes e o uso de energia mais

racional. Os materiais e subprodutos podem ser reaproveitados, em vez de serem

jogados fora.

Companhias de produtos convencionais não estão tendo sucesso no esforço de

convencer o consumidor de que seus produtos são ambientalmente responsáveis, os

argumentos ambientais não surtem tanto efeito para vender produtos. Fabricantes do

setor confirmam que os produtos compatíveis com as normas ambientais representam

uma parcela de mercado pequena e relativamente pouco importante no Brasil. Os

consumidores não querem pagar mais por produtos que usam menos embalagens ou

têm menos ingredientes prejudiciais.
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A crescente preocupação dos consumidores com questões ambientais em geral

não refletiu no conteúdo de suas compras, uma vez que eles não têm adquirido

produtos não-agressivos ao meio ambiente, em substituição dos produtos congêneres

comuns. Mesmo os consumidores tidos como ambientalmente conscientes, nem

sempre se mostram coerentes na atitude de compra. Talvez porque não tenham um

indicador ambiental que os ajude a optar por um outro produto. A maioria

consumidores, por exemplo, não têm informações sobre os efeitos prejudiciais de

muitos produtos sobre o meio ambiente.

É preciso tomar os consumidores mais conscientes. Só, assim, a incorporação

da variável ambiental pelas empresas resultará na melhoria da qualidade de vida das

gerações futuras e da imagem junto aos consumidores. Com a divulgação de um

indicador de sustentabilidade dominante no gerenciamento da qualidade ambiental,

será possível identificar o grau de sustentabilidade das empresas.

As empresas que consomem recursos naturais e buscam integrar programas de

gestão da qualidade e meio ambiente visam uma certificação ambiental em função

das vantagens mercadológicas do comércio internacional, que trazem as

certificações.

Assim, para solucionar os problemas ambientais, apresentam-se apenas duas

alternativas a curto e médio prazo: os empresários devem tomar medidas de controle

de excesso de resíduos e os órgãos de controle da poluição devem tomar medidas em

relação à produção de resíduos na prestação de serviços e não apenas nas indústrias.

Algumas medidas podem ajudar o setor defast-food a reduzir a quantidade de

resíduos gerados, como: evitar embalagens excessivas e, quando necessárias usar

embalagens de materiais recicláveis, como certos tipos de plásticos; separar os

resíduos para centros de reciclagem e usinas de compostagem; negociar com

fornecedores canais de distribuição, que facilitem o retomo de materiais para a
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reutilização, como garrafas retornáveis; reduzir a utilização de descartáveis, dando

preferência a materiais reutilizáveis.

A cada dia, toma-se mais importante a criação de indicadores públicos, que

retratem o impacto das atividades industriais sobre o meio ambiente, tomando a

organização mais transparente perante à comunidade.

As iniciativas empresariais de adesão voluntária, são um importante passo a

ser adotado pelo setor de serviços, considerando que poucas são as regulamentações

ambientais para o comércio e a prestação de serviços. A auto-regulamentação do

próprio setor leva a empresa que se comprometer com a solução de problemas

ambientais a ir além do que é obrigada pela legislação, adiantando-se às exigências

legais e diferenciando-se de seus concorrentes.

o gerenciamento ambiental nas organizações poderá se tomar uma das

melhores técnicas de administração de recursos. Toda e qualquer forma de

desperdício é uma maneira de evitar a predação da natureza. Toda e qualquer redução

de desperdício na empresa é uma maneira de reduzir custos. Deve-se considerar que

esse apelo ambiental envolve uma mudança de comportamento dentro de uma nova

ética empresarial e uma mudança de paradigma em direção ao Desenvolvimento

Sustentável. A utilização racional dos recursos naturais não renováveis e da energia,

aliada ao combate do desperdício e o aumento da reutilização e da reciclagem,

convergem para a conservação do meio ambiente e do desenvolvimento em bases

sustentáveis.

As mudanças culturais e de comportamento do consumidor são muito lentas e

exigem um esforço considerável de muitos anos de educação e conscientização.

Assim, são necessárias mudanças nas organizações e disseminação de uma nova

geração de técnicas limpas de produção.
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oBrasil, que sediou uma das mais importantes conferências mundiais sobre o

meio ambiente, há dez anos, ainda tem setores que não incorporaram as questões

inerentes à sustentabilidade ambiental.
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ANEXO I

DECLARAÇÃO DO RIO SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO

A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, reunida no Rio
de Janeiro, de 3 a 14 de junho de 1992, reafumando a Declaração da Conferência das Nações Unidas
sobre Meio Ambiente Humano, adotada em Estocolmo em 16 de junho de 1972, e buscando avançar a
partir dela, com o objetivo de estabelecer uma nova e justa parceria global por meio do estabelecimento
de novos níveis de cooperação entre os Estados, os setores-chave da sociedade e os indivíduos,
trabalhando com vistas à conclusão de acordos internacionais que respeitem os interesses de todos e
protejam a integridade do sistema global do meio ambiente e desenvolvimento, reconhecendo a natureza
interdependente e integral da Terra, nosso lar, proclama:

Princípio I:
Os seres humanos estão no centro das preocupações com o desenvolvimento sustentável. Têm direito a
uma vida saudável e produtiva, em harmonia com a natureza.

Princípio 2:
Os Estados, em conformidade com a Carta das Nações Unidas e com os princípios do Direito
Internacional, têm o direito soberano de explorar seus próprios recursos segundo suas próprias políticas
de meio ambiente e desenvolvimento, e a responsabilidade de assegurar que atividades sob sua
jurisdição ou controle não causem danos ao meio ambiente de outros Estados ou de áreas além dos
limites da jurisdição nacional.

Princípio 3:
O direito ao desenvolvimento deve ser exercido, de modo a permitir que sejam atendidas
equivalentemente as necessidades de gerações presentes e futuras.

Princípio 4
Para alcançar o desenvolvimento sustentável, a proteção ambiental deve constituir parte integrante do
processo de desenvolvimento, e não pode ser considerada isoladamente deste.

Princípio 5:
Todos os Estados e todos os indíviduos, como um requisito indispensável par o desenvolvimento
sustentável, devem cooperar na tarefa essencial de erradicar a pobreza, de forma a reduzir as
disparidades nos padrões de vida e melhor atender às necessidades da maioria da população do mundo.

Princípio 6:
A situação e necessidades especiais dos países em desenvolvimento, em particular dos países de menor
desenvolvimento relativo e daqueles ambientalmente mais vulneráveis, devem receber prioridade
especial. Ações internacionais no campo do meio ambiente e do desenvolvimento devem também
atender os interesses e as necessidades de todos os países.

Princípio 7:
Os Estados devem cooperar, em um espírito de parceria global para a conservação, proteção e
restauração da saúde e da integridade do ecossistema terrestre. Considerando as distintas contribuições
para a degradação ambiental global, os Estados têm responsabilidades comuns, porém diferenciadas.
Os países desenvolvidos reconhecem a responsabilidade que têm na busca internacional do
desenvolvimento sustentável, em vista das pressões exercidas por suas sociedades sobre o meio
ambiente global e das tecnologias e recursos financeiros que controlam.
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Princípio 8:
Para atingir o desenvolvimento sustentável e mais alta qualidade de vida para todos, os Estados devem
reduzir e eliminar padrões insustentáveis de produção e consumo e promover políticas demográficas
adequadas.

Princípio 9:
Os Estados devem cooperar com vistas ao fortalecimento da capitação endógena para o
desenvolvimento sustentável, pelo aprimoramento da compreensão científica pro meio do intercâmbio
de conhecimento científico e tecnológico, e pela intensificação do desenvolvimento, adaptação, difusão
e transferência de tecnologias, inclusive de tecnologias novas e inovadoras.

Princípio 10:
A melhor maneira de tratar questões ambientais é assegurar a participação, no nível apropriado, de
todos os cidadãos interessados. Em nível nacional, cada indivíduo deve ter acesso adequado a
informações relativas ao meio ambiente de que disponham as autoridades públicas, inclusive
informações sobre materiais e atividades perigosas em suas comunídades, bem como a oportunídade de
participar em processos de tomada de decisões. Os Estados devem facilitar e estimular a
conscientização e a participação pública, colocando a informação a disposição de todos. Deve ser
propiciado acesso efetivo a mecanismos judiciais e administrativos, inclusive no que diz respeito à
compensação e reparo de danos.

Princípio 11
Os Estados devem adotar legislação ambiental eficaz. Padrões ambientais e objetivos e prioridades em
matéria de ordenação ao meio ambiente devem refletir o contexto ambiental e de desenvolvimento a que
se aplicam. Padrões utilizados por alguns países podem resultar inadequados para outros, em especial
países em desenvolvimento, acarretando custos sociais e econômicos injustificados.

Princípio 12:
Os Estados devem cooperar para o estabelecimento de um sistema econômico internacional aberto e
favorável, propício ao crescimento econômico e aos desenvolvimento sustentável em todos os países,
de modo a possíbilitar o tratamento mais adequado dos problemas de degradação ambiental. Medidas
de política comercial para propósitos ambientais não devem constituir-se em meios para imposição de
discriminações arbitrárias ou injustificáveis, ou em barreiras disfarçadas ao comércio internacional.
Devem ser evitadas ações unilaterais para o tratamento de questões ambientais fora da jurisdição do
pais importador. Medidas destinadas a tratar de problemas transfronteiriços ou globais devem, na
medida do possível, basear-se em um consenso internacional.

Princípio 13:
Os Estados devem desenvolver legislação nacional relativa à responsabilidade e indenização das vítimas
da poluição e outros danos ambientais. Os Estados devem, ainda, cooperar de forma expedita e
determinada para o desenvolvimento de normas de direito internacional ambiental relativas à
responsabilidade e indenização por efeitos adversos de danos ambientais causados em áreas fora de sua
jurisdição, por atividades dentro de sua jurisdição ou sob o seu controle.

Princípio 14:
Os Estados devem cooperar de modo efetivo para desestimular ou prevenir a realocação ou
transferência para outros Estados de quaisquer atividades e substâncias que causem degradação
ambiental grave ou que sejam prejudiciais à saúde humana.
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Princípio 15:
De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser amplamente observado pelos Estados, de
acordocom suas capacidades. Quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis a ausência de absoluta certeza
científica não deve ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes economicamente viáveis para prevenir
a degradação ambiental,

Princípio 16:
Tendo em vista que o poluidor deve, em princípio, arcar com o custo decorrente da poluição, as autoridades
nacionais devem procurar promover a internalização dos custos ambientais e o uso de instnunentos econômicos,
levando na devida conta o interesse público, sem distorcer o comércio e os investimentos internacionais.

Princípio 17:
A avaliação de imapacto ambiental, como instnunento nacional, deve ser empreendida para atividades planejadas
que possam vir a ter impacto negativo considerável sobre o meio ambiente e que dependam de uma decisão de
autoridade nacional competente.

Princípio 18:
Os Estados devem notificar imediatamente a outros Estados quaisquer desastres naturais ou outras emergências que
possam gerar efeitos nocivos súbitos sobre o meio ambiente destes últimos. Todos os esforços devem ser
empreendidos pela comunidade internacional para auxiliar os Estados afetados.

Princípio 19:
Os Estados devem prover, oportunamente a Estados que possam ser afetados, notificação prévia e informações
relevantes sobre atividades potencialmente causadoras de considerável impacto transfronteiriço negativo sobre o
meio ambiente, e devem consultar-se com estes tão logo quanto possível e de boa fé.

Princípio 20:
As mulheres desempenham papel fundamental na gestão do meio ambiente e no desenvolvimento. Sua participação
plena é, portanto, essencial para a promoção do desenvolvimento sustentável.

Princípio 22:
As populações indigenas e outras comunidades, bem como outras comunidades locais, têm um papel fundamental
na gestão do meio ambiente e no desenvolvimento, em virtude de seus conhecimentos e práticas tradicionais. Os
Estados devem reconhecer identidade, cultura e interesses dessas populações e comunidades, bem como habituá-las
a participar efetivamente da promoção do desenvolvimento sustentável.

Princípio 23:
O meio ambiente e os recursos naturais dos povos submetidos à opressão, dominação e ocupação devem ser
protegidos.

Princípio 24:
A guerra é, por definição, contrária ao desenvolvimento sustentável. Os Estados devem, por conseguinte, respeitar o
direito internacional aplicável à proteção do meio ambiente em tempos de conflito armado e cooperar para seu
desenvolvimento progressivo, quando necessário.

Princípio 25:
A paz, o desenvolvimento e a proteção ambiental são interdependentes e indivisíveis.

Pricípio 26:
Os Estados devem solucionar todas as suas controvérsias ambientais de forma pacífica, utilizando-se dos meios
apropriados, em conformidade com a Carta das Nações Unidas.

Princípio 27:
Os Estados e os povos devem cooperar de boa fé e imbuídos de um espírito de parceria para a realização dos
princípios consubstanciados nesta Declaração e para o desenvolvimento progressivo do direito internacional no
campo do desenvolvimento sustentável.
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ANEXO 2
RESPONSIBLE CARE (Atuação Responsável)

PRINCÍPIOS DIRETIVOS

1. Assumir o gerenciamento ambiental como expressão de alta prioridade empresarial,
através de um processo de melhoria contínua em busca da excelência

2. Promover, em todos os níveis hierárquicos, o senso de responsabilidade individual com
relação ao meio ambiente, segurança e saúde ocupacional, bem como o senso de
prevenção de todas as fontes potenciais de riscos associadas às suas operações, produtos e
locais de trabalho.

3. Ouvir e responder às preocupações da comunidade sobre seus produtos e suas operações.

4. Colaborar com órgãos governamentais e não-governamentais na elaboração e
aperfeiçoamento de legislação adequada à salvaguarda da comunidade, locais de trabalho
e meio ambiente.

5. Promover a pesquisa e o desenvolvimento de novos processos e produtos ambientalmente
compatíveis.

6. Avaliar previamente o impacto ambiental de novas atividades, processos e produtos, e
monitorar os efeitos ambientais de suas operações.

7. Buscar continuamente a redução de riscos, efluentes e emissões para o ambiente oriundos
das suas operações.

8. Cooperar para a solução dos impactos negativos ao meio ambiente, decorrentes da
disposição de produtos ocorrida no passado.

9. Transmitir às autoridades, aos funcionários, aos clientes e à comunidade, informações
adequadas quanto aos riscos à saúde, à segurança e ao meio ambiente de seus produtos e
operações e recomendar medidas de proteção e de emergência.

10. Orientar fornecedores, transportadores, distribuidores, consumidores e o público para que
transportem, armazenem, usem, recic1em e descartem os seus produtos com segurança

11. Exigir que os contratados, trabalhando nas instalações da empresa, obedeçam aos padrões
adotados pela contratante em matéria de segurança, saúde ocupacional e meio ambiente.

12. Promover os princípios e práticas da atuação responsável, compartilhando experiências e
oferecendo assistência a outras empresas para produção, manuseio, transporte, uso e
disposição de produtos.
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ANEXO 3
PRINCÍPIOS CERES

Introdução
Ao adotar estes Princípios, afirmamos publicamente a nossa convicção de que

as empresas têm responsabilidade pelo ambiente e precisam conduzir todos os
aspectos de seus negócios como administradores responsáveis do ambiente, operando
de uma forma que proteja a Terra. Acreditamos que as empresas não devem
comprometer a capacidade de sustento das futuras gerações.

Atualizaremos nossas práticas constantemente, à luz dos avanços da
tecnologia e de novos conhecimentos em saúde e ciência ambiental. Em colaboração
com a CERES, promoveremos um processo dinâmico, para assegurar que os
Princípios sejam interpretados de forma a poder incorporar a mudança de tecnologias
e realidades ambientais. É nossa intenção fazer progressos constantes e mensuráveis
na implementação destes Princípios, e aplicá-los a todos os aspectos de nossas
operações no mundo todo.

Proteção da Biosfera
Reduziremos e faremos contínuos progressos no sentido de eliminar a

liberação de qualquer substância que possa causar dano ambiental ao ar, à água, ou à
terra ou seus habitantes. Salvaguardaremos todos os habitats afetados pelas nossas
atividades e protegeremos os espaços abertos e a vida selvagem, preservando, ao
mesmo tempo, a biodiversidade.

Uso sustentável dos recursos naturais
Faremos uso sustentável dos recursos naturais renováveis, tais como água,

solos e florestas. Conservaremos os recursos naturais não renováveis, mediante uso
eficiente e planejamento cuidadoso.

Redução e despejo de resíduos
Reduziremos e, sempre que possível, eliminaremos os resíduos, reduzindo

suas fontes e procedendo à reciclagem. Todos os resíduos serão manejados e
despejados mediante métodos seguros e responsáveis.

Conservação da Energia
Pouparemos energia e melhoraremos a eficiência de energia de nossas

operações internas e dos bens e serviços que venderemos. Não mediremos esforços
para usar fontes energéticas ambientalmente seguras e sustentáveis.

Redução de riscos
Envidaremos esforços para minimizar riscos ambientais, de saúde e segurança

para nossos empregados e para as comunidades onde operamos, mediante
tecnologias, instalações e procedimentos operacionais seguros, e preparando-nos para
emergências.

125



PRINCÍPIOS CERES (continuação)

Produtos e serviços seguros
Reduziremos, e, quando possível, eliminaremos o uso, a fabricação ou a

venda de produtos e serviços que provocam danos ambientais ou representam perigo
à saúde ou à segurança. Informaremos nossos clientes do impacto ambiental de
nossos produtos ou serviços e tentaremos corrigir o uso não-seguro.

Restauração do ambiente
Corrigiremos, com presteza e responsabilidade, as condições por nós

provocadas que ameaçam a saúde, a segurança ou o ambiente. Na medida do
possível, repararemos ferimentos que causamos a pessoas ou danos que causamos ao
ambiente, e restauraremos o ambiente.

Informação ao público
Informaremos, em tempo hábil, todas as pessoas que possam ser afetadas por

condições provocadas pela nossa empresa, capazes de pôr em risco a saúde, a
segurança ou o ambiente. Buscaremos periodicamente aconselhamento e opinião no
diálogo com os membros das comunidades próximas a nossas instalações. Não
tomaremos nenhuma atitude contra empregados que notificarem à administração ou
às autoridades competentes, incidentes ou condições perigosas.

Compromisso da administração
Implementaremos esses princípios e daremos respaldo a um processo que

assegure que o Conselho de Administração e o Executivo Principal sejam totalmente
informados sobre questões ambientais pertinentes e sejam plenamente responsáveis
pela política ambiental. Ao escolher nosso Conselho de Administração, levaremos
em consideração o compromisso ambiental demonstrado.

Auditorias e relatórios
Conduziremos uma auto-avaliação anual do nosso progresso na

implementação destes Princípios. Apoiaremos a criação, no devido tempo, de
procedimentos de auditoria ambiental aceitos. Faremos anualmente o Relatório
CERES, ao qual o público terá acesso.

Restrições
Estes Princípios estabelecem uma ética ambiental com critérios pelos quais os

investidores e outras pessoas possam avaliar o desempenho ambiental das empresas.
As empresas que assinam estes Princípios prometem ir, voluntariamente, além dos
requisitos da lei. Estes Princípios não se destinam a criar novas responsabilidades
legais, ampliar os direitos ou obrigações existentes, renunciar a direitos ou afetar, de
outra forma, a situação legal de qualquer empresa signatária, nem a ser usados contra
um signatário em qualquer procedimento legal, para nenhum efeito.
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ANEXO 4

CARTA EMPRESARIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

PRINCÍPIOS PARA O GERENCIAMENTO AMBIENTAL

Adotados pelo Conselho Executivo da Câmara do Comércio Internacional
em 27 de novembro de 1990.

Prefácio

Existe um difundido reconhecimento hoje de que a proteção ambiental deve
estar dentre as mais altas prioridades de toda empresa.

No Relatório de 1987, "Nosso Futuro Comum", a Comissão Mundial sobre
Meio Ambiente e Desenvolvimento (Brundtland Commission) enfatizou a importância da
proteção ao meio ambiente, em busca de um desenvolvimento sustentável.

Para ajudar as empresas espalhadas por todo o mundo a aperfeiçoar seu
desempenho ambiental, a "Câmara Internacional de Comércio" estabeleceu um importante
serviço de representantes executivos, para criar este "Tratado Empresarial" para o
desenvolvimento sustentável. Este Tratado compreende dezesseis princípios para o
Gerenciamento Ambiental, os quais, para as empresas, são um aspecto especialmente
importante do desenvolvimento sustentável.

Este Tratado irá auxiliar as empresas no cumprimento de seus compromissos
administrativos de um modo abrangente. Ele foi formalmente lançado em abril de 1991, na
Segunda Conferência Mundial Industrial sobre GerenciamentoAmbiental.

Introdução
"Desenvolvimento sustentável" significa atender às necessidades do presente sem

comprometer a habilidade das gerações futuras de atender às suas próprias necessidades. O
crescimento econômico fornece as condições nas quais a proteção ao meio ambiente pode ser
mais bem atingida, e a proteção ambiental, comparada a outros ideais humanos, é
imprescindível para atingirmos um crescimento que seja sustentável.

Enfim, versatilidade, dinamismo, receptividade e negócios rentáveis são os requisitos
e a força propulsora para um desenvolvimento econômico sustentado, e contribuirão para a
criação de um cabedal administrativo, técnico e de recursos financeiros necessários à
resolução dos desafios ambientais. Economias de mercado, caracterizadas por iniciativas
empreendedoras, são fundamentais para a realização desse propósito.

Dessa forma, as empresas compartilham a visão de que deva existir um ideal comum,
não um conflito, entre o desenvolvimento econômico e a proteção ambiental, agora e para as
gerações futuras. Fazer com que as forças de mercado operem para proteger e aprimorar a
qualidade do meio ambiente - com a ajuda de modelos baseados em tal desempenho e o uso
prudente dos instrumentos econômicos, numa harmoniosa estrutura reguladora - é um dos
maiores desafios que o mundo enfrentará nesta década.

O relatório de 1987 da "Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e
Desenvolvimento", "Nosso Futuro Comum", expressa o mesmo desafio e convoca as
empresas a cooperarem em sua resolução. Para esse fim, lideranças empresariais e executivos
têm iniciado ações concretas em suas próprias empresas, tanto quanto através de associações
setoriais e transetoriais.
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Para que um maior número de empresários e executivos juntem-se a esta iniciativa, e
para que seus desempenhos ambientais continuem a progredir, o Tratado Internacional do
Comércio conc1amaas empresas e suas associações a adotarem os princípios abaixo, como
base na busca de ..tal desempenho e como forma de expressar publicamente o seu
compromisso. Programas individuais desenvolvidos para completar estes princípios refletirão
a ampla diversidade de tamanho e funções entre as empresas envolvidas

o objetivo é que um amplo espectro de empresas comprometam-se a aperfeiçoar os
seus desempenhos ambientais, de acordo com estes princípios, adequando-os às suas práticas
gerenciais, de modo a alcançar um real progresso, mensurar esse mesmo progresso, e relatar,
interna e externamente, a conveniência desse compromisso.

Princípios

1. Prioridade Corporativa: Reconhecer o gerenciamento ambiental como uma das
maiores prioridades corporativas e como uma chave determinante para o desenvolvimento
sustentável; estabelecer políticas, programas e práticas operacionais, num tom marcadamente
ambiental.

2. Gerenciamento Integrado: Integrar essas políticas, programas e práticas, de maneira
completa, dentro de cada empresa, como Umelemento essencial de gerenciamento em todas
as funções.

3. Processo de Desenvolvimento: Continuar a aprimorar políticas corporativas,
programas e práticas ambientais, tendo em vista os progressos técnicos, conhecimentos
científicos, necessidades do consumidor e expectativas da comunidade, tomando as
regulamentações legais como ponto de partida; adotar internacionalmente o mesmo critério
ambiental.

4. Educação do Empregado: Educar, treinar e motivar empregados a realizar suas
funções de uma maneira ambientalmente responsável.

5. Avaliação Prévia: Avaliar os impactos ambientais, antes de começar uma nova
atividade ou projeto e antes de desmontar uma instalação ou mudar de endereço.

6. Produtos e Serviços: Desenvolver e fornecer produtos ou serviços que não tenham
um impacto ambiental indevido e que sejam seguros no uso a que se destinam, eficientes em
seu consumo de energia e recursos naturais, e que possam ser recic1ados, reusados, ou
descartados com segurança.

6. Informações ao consumidor: Informar e, onde for apropriado, educar
consumidores, distribuidores e o público sobre o uso seguro, transporte, armazenagem e
manejo relativos aos produtos; aplicar considerações semelhantes no fornecimento de
serviços.
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8. Instalações e operações: Desenvolver, planejar e administrar instalações e conduzir
atividades, levando em consideração o uso eficiente de energia e materiais, o uso sustentável
de recursos renováveis, a minimização de impactos ambientais adversos de desperdícios, e o
descarte seguro e responsável do lixo residual.

9. Pesquisa: Conduzir ou apoiar pesquisas sobre os impactos ambientais de matérias-
primas, produtos, processos, emissões e desperdícios associados com a empresa, com a
intenção de minimizar tais impactos adversos.

10. Abordagem Cautelosa: Modificar a manufatura, o comércio, o uso de produtos e
serviços ou a condução de atividades, compatibilizando-os com o conhecimento científico e
técnico, de forma a prevenir sérias ou irreversíveis degradações ambientais.

11. Contratantes e Fornecedores: Promover a adoção destes princípios pelos
contratantes, no interesse da empresa, encorajando e, onde for conveniente, requisitando
melhoramentos em suas práticas, para tomá-los compatíveis com aqueles da empresa;
encorajar uma ampla adoção destes princípios pelos fornecedores.

12. Medidas de Emergência: Desenvolver e manter, onde existem riscos significativos,
planos prévios de emergência, em conjunto com os serviços de emergência, autoridades
importantes e a comunidade local, reconhecendo a possibilidade da ocorrência de impactos
além dos limites fixados.

13. Transferência de Tecnologia: Contribuir para a transferência da tecnologia
ambiental e métodos gerenciais para toda a indústria e setores públicos.

14. Contribuir para o esforço comum: Contribuir para o desenvolvimento de políticas
públicas, para os programas empresariais, governamentais e intergovenamentais e nas
iniciativas educacionais que visem aumentar a consciência e proteção ambiental.

15. Franqueza nas Colocações: Encorajar a franqueza e o diálogo com os empregados e
com o público, antecipando e respondendo às suas preocupações sobre riscos potenciais e
impactos das operações, produtos, resíduos ou serviços, incluindo aqueles que extrapolem os
limites da área da empresa ou sejam de significância global.

16. Compromisso e Informação: Medir o desempenho ambiental; realizar regularmente
auditorias e exames de adequação ambiental às exigências da empresa, exigências legais e a
estes princípios; periodicamente, prover a informação apropriada para o Conselho de
Diretores, acionistas, empregados, autoridades e o público.
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FIGURA 3 - Termômetro de sustentabilidade
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ANEXOS
TABELA 1- Evoluçio do número de lojas próprias e franqueadas dos subsegmentos defast-food
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ARABES 102 133 173 200

HABIB'S 1988 1992 45 67 85 95

MISTER SHEIK 1953 1993 37 50 70 83

ELRACHID 1981 1994 2 2 2· 2·

ARABESCO 1987 1996 2· 3 3 5·

ARABIAN FOOD 1992 1992 8· 8 8· 8·

RAJAH O REI DA ESFIHA 1990 1995 8· 3 5 7

AVES 126 154 152 120

FRYCHICKEN 1979 1988 94 125·- 110 83·

CHICKEN-IN 1967 1968 27 26 16 20·
JETCHICKEN 1988 1994 5 3 16 17

BATATAS 20 20 25 II

CUPIM PÃO DE BATATA 1969 1993 10 10- 8· 7
BATATAS & POEMAS 1987 1996 4· 6 7 7
ROASTED POTATO 1991 1993 6· 4- 10 8

CAFÉ 126 155 202 221

CAFÉ DO PONTO 1950 1997 81· 69 95 101
FRAN'SCAFÉ 1972 1992 34 47 53 60
CAFÉ PELÉ CAFETERIA 1992 1995 11 II 37 44
MR.COFFEE 1993 1995 - 17 17 16

CHINESA 71 125 145 156

CHINA IN BOX 1992 1994 36 74 85 93
LIG-LIG 1992 1994 20 30 32 32
JINJIN· 1992 1993 11 13 15 12
CANTINA DA CHINA 1986 1994 4 5 5 9
MR.CHANG 1995 1996 - 3 3 3
CHINAFOOD 1995 1997 - - 5 7·

CREPES 14 18 17 17

CREPTOMANIA 1996 1996 5- 6 5 4
CREPES E CLIPES 1991 1996 - 4 4· 6
CHEZMICHOU 1983 1890 9 8 8 7

GRELHADOS 5 20 24 18

MONTANA GRILL EXPRESS 1994 1997 4 4 3
MR. FILÉ FRANCHISING 1997 1997 - - 4 6
BONGRILLÊ 1994 1994 5 16 16 19

HAMBURGUER 252 350 434 512

MCDONALD'S 1981 1989 160 202 260 334
BOB'S 1952 1984 78 129 149 154
ARBY'S 1992 1995 14 19 25 14

JAPONESA 17 19 22 128

KOTOBUKI 1973 1995 11 15- 18 14-
FLYING SUSHI 1996 1995 - - - 5
GENDAI JAPONESE 1994 1997 2 - - lOS·
SUSHIMAR 1991 1994 4 4 4 4

MASSAS 9 17 17 37

BRAVO! 1989 1995 1 1 1 1
ITALIANBOX 1997 1997 - - - 3
MACARRONADA ITALIANA EXPRESS 1974 1997 - - - 4
MASSA & VERDI 1995 1998 - - - 5
MACARRÃO DA TORRE 1995 1998 - - - 3
LAZANHARIA & ClA. 1991 1992 5 8 8 8·
SPEDINI TRATTORIA EXPRESSA 1994 1995 3 8 8· 13

PEIXES 18 19 30 18
IMR.FISH 1989 1992 5 6- 7 7"
I VIVENDA DO CAMARÃO 1984 1997 13" 13 13 21"
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TABELA 1 - Evolução no número de lOjas proprias e raI!guea as os su ~mentos e az- o
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PEIXES 18 19 30 28

IMR. FISH 1989 1992 5 6· 7 7·
I VIVENDA DO cAMARÃo 1984 1997 13· 13 23 21·

PÃO DE QUEIJO 145 207 201 242
EXPRESSO PÃO DE QUEIJO 1989 1992 16 25 25 23
CASA DO PÃO DE_QUEIJO LIDA 1967 1983 118 163 163 205
PÃO DE QUEIJO RECHEADO 1987 1997 - 8· 8 5·
CASA DO PÃO DE QUEIJO/RS 1979 1987 11· 11" 5 9

PASTEIS 94 143 183 185
BIGPASTEL 1991 1991 13 25 25 23·
DI PASTEL 1991 1996 S· 9 12 11
OFICINA DO PASTEL 1979 1995 - 7 9 9
PASTEL & AMOR 1983 1992 13 14 15" 17·
PASTEL MEL 1980 1990 10 3 12 7
PASTELANDIA 1988 1992 49· 45 68 71
PASTELLO LTDA 1997 1995 - 6 6· 6
PASTELLO - BIG BURGUER LIDA 1989 1992 4 17 21 21
TIO PASTEL 1989 1992 - 14· 10 14
10 PASTÉIS 1994 1996 - 3 5· 6

PIZZA 368 397 367 372
BABBO GIOVANNI 1981 1994 4 5· 5 5
CHICO CHEESE 1993 1997 - 2· 2 2·
CANTINA DO PADRE 1989 1993 5· 3 3· 4·
DOMINO'S PIZZA 1993 1993 10 9 6· 4
DONNAPIZZA 1991 1996 - 6' 7 16
GOOD GOOD PIZZAS 1983 1986 27 29 29 II
MICHELUCCIO 1979 1993 II 20 16 12
MISTER PIZZA 1981 1983 104 120 120 106
PERSONALE PIZZA 1991 1992 4 7 7' 8
PIZZA COUNTRY 1994 1994 2 2· 2 7
PIZZAHUT 1989 1989 135 134 123· 133
PIZZA QUANTTI 1990 1998 - 3 3 5
PIZZAMILLE 1990 1991 55 54 41 45
RODA PIZZA GIORDARI 1983 1997 - 3 3 3

SANDUíCHES 53 122 131 133
ALL PARMEGIANA 1990 1994 14 16 18· 20·
BAPI - SPECIAL LlGHT FOOD 1997 1997 - 4 4 4·
BARRACA DO PEPÉ 1988 1996 - 3 5 7
BENDITA GULA 1996 1997 - 8 9· 10·
CHEFVERGE 1987 1989 8 9 6 6·
CHANTERELLE MIX SANDUÍCHES 1989 1992 4· 2 2· 2"
CROISSANTERIE 1991 1996 1 3 3· 4·
ENGENHEmO DO SANDUíCHE 1989 1996 2 2 2· 1
FREREJACES 1987 1987 4 5" 4- 4-
BREIKBREIK 1978 1996 12 12" 12· 12'
XODÓ 1963 1991 4 9· 6 3
SUBMORE HEALTH FOOD 1984 1996 I' 2' 2 4
SULTÃO EXPRESS 1996 1997 - 7" 4 8
SUBWAY 1994 1994 3 40 54 48·

OUTROS 13 16 16 19
I FEIRA DA FRUTA 1981 1998 - - - 5
I SÃO PAULO I COMIDA TÍPICA DA FAZENDA 1992 1994 12 14 14 12
ISTROGONOPHY'S CASA DO STROGONOPHY 1993 1996 1· 2' 2 2

ANEXO 5 (continuação)
fi d d b d f: fiod

Fonte: • Os dados que não foram encontrados no Guia de Oportunidade do Franchising . Instituto do Franchising: São Paulo,
1996, 1997, 1998 e 1999 foram completados com dados do Guia do Franchising. Associação Brasileira de Franchising: São
Paulo, 1996, 1997,1998 e 1999.
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ANEXO 2: QUADRO 5
Natureza dos resíduos sólidos produzidos pelas lojas de I'astfood 9esquisadas
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iDARE
Habib'S - - -./ - - ST - -./ CT -./ -./ - - -./ -./ - cxp Au

Mr. Sheik -./ - -./ - - ST -./ -./ CII -./ -./ -./ -./ -./ -./ PI ScpI Pau
<:T

AVES
FryChicken - -./ -./ -./ - Isopor - -./ CI -./ -./ - -./ -./ - - Iso TeI

r'T <:,....1

Chicken-in -./ -./ - -./ - CT -./ -./ SI -./ -./ - -./ - - - -./ TeI

IRATATAS
Roasted Potato -./ -./ - -./ - CTI - -./ CI - -./ -./ -./ - - - -./ TeI

<:'1'
Batatas & Poemas -./ -./ -./ -./ - CT -./ -./ SI -./ -./ - -./ - -./ -./ -./ email

C'AFF.
Café do Ponto - - - - - - -./ -./ CI -./ -./ -./ -./ - - - - !bir

Fran's Café -./ - - - - - - -./ - -./ -./ -./ - - - - ScpI Rou

"HINIO.:A

China in Box - PI. - - - CT - -./ - - -./ -./ -./ - - -./ ScpI Tel
~o,l

Lig Lig - PI. - -./ - CT PI. -./ CI -./ -./ -./ - - - -./ -./ Moem
I ~o,l a

(:K~:"~-:S
ChezMichou -./ - - - - Alum. - - - -./ - -./ -./ - - - -./ Tel

(;RF,T.HAnOS
Montana Grill - - -./ - - - - -./ CI -./ -./ -./ -./ - -./ - cx.p !bir

Bom Grille -./ - -./ - - - - -./ CII -./ -./ -./ -./ - -./ - ScpI Ig,
<::T

HAMBURGUER
McDonald's -./ - -./ - - CT -./ -./ CI -./ - - - -./ - -./ Cxp Paul

Tr

Bob's -./ -./ -./ -./ - CT -./ -./ CII -./ -./ -./ -./ -./ - - - Ig,
<:T

JAPONESA
Gendai Japonese -./ -./ -./ -./ - - - -./ CI -./ -./ - -./ -./ -./ - scpI !bir

MASSAS
Spedini Tratoria -./ -./ -./ - - CT - -./ SI -./ -./ -./ -./ - - - PI Mor,

PI

Lazanharia & Cia -./ -./ -./ -./ - CT -./ -./ - -./ -./ -./ -./ - -./ - fibra Moe
DI. ~o

PEIXES
Mr. Fish -./ -./ - - - CTI - -./ - -./ -./ -./ -./ - - - a1um Ig,

<:'1' iso
Vivenda do Camarão -./ - -./ - - - - -./ CII -./ -./ - -./ - -./ - ScpI Pau

<:T
PAO DE QUEIJO
Casa do Pão de Queijo - - café - -./ - -./ -./ CII -./ -./ - - -./ -./ - Scpl !bir

<:T ~",.
Expresso Pão Queijo - - café -./ - - -./ -./ SI -./ -./ - -./ - - - ScpI Brig
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PASTEIS
Pastelândia " - - - - - " " CT " " - - - - - Scp Tel

BigPastel " - - " - - " " CTI " " " - - - - Scp Eld
<:'T

PIZZA
PizzaHut " " " - - CT - " - " - - - - " - Cxp Ig

~1
Mister Pizza " " " - " - - " - " - - - - " - - Pau

SANDUICHES
Subway " ...J " " - - " " CTI " " - - - - " Sep Pau

<:'T

All Pannegiana " - " - - - - " CTI " " " " - - - Spl Ibir
"'T

OUTROS
São Paulo I " - - - - CT - " SI - " " " - " " " Eld

Strogonophy's - - - - - CT - " SI - " " ...J - " - " TeI

Siglas: ST: sem tampa; CT: com tampa; ex: caixa; p: papelão; se: sacola; pl: plástico; ISO: isopor;
alum: alumínio; mad: madeira
Ibir: Shop. Ibirapuera; Ig: Shop. Iguatemi; Pau: Shop. Paulista; Eld: Shop. Eldorado; Tel: telefone;
Au: R. Augusta; Brig: Av. Brig. Faria Lima
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