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RESUMO

Este estudo teve por objetivo analisar as práticas sustentáveis das micro e
pequenas empresas, a fim de identificar as contribuições dessas ações
socioambientais para o desenvolvimento das territorialidades nas quais estão
inseridas, sob uma perspectiva de redes criativas. Partimos do pressuposto de que,
se essas práticas sustentáveis forem organizadas em um relatório socioambiental,
e esse relatório se tornar público, sob a perspectiva de uma sociedade em rede
criativa, divulgará as práticas das empresas alinhadas ao desenvolvimento
sustentável, com potencial de influência educativa para novos adeptos à
sustentabilidade. Consideramos também que ser sustentável no século XXI está
relacionado a uma visão sistêmica e holística para as dimensões social, ambiental,
cultural e econômica, que determina as práticas de interações e de consumo, que
revelam valores, diversidades, formas de vida e crenças culturais. Dentre os
autores pesquisados para a constituição conceitual sobre sustentabilidade,
destacamos: Sachs (1995), Raworth (2019) e Weetman (2019). Para auxiliar na
discussão sobre redes criativas e sua contribuição para capilarizar práticas
ambientalmente corretas, socialmente justas e economicamente viáveis, elegemos:
Deheinzelin (2019) e Câmara (2018; 2019). A metodologia inicia-se pela busca
bibliométrica nas bases de dados: Scielo, e posteriormente uma pesquisa
exploratória, utilizando-se de questionários aplicados em duas empresas-modelo
da cidade de Franca/SP, que possuem certificação em sustentabilidade. Como
proposta, apresentamos a comunicação em redes como estratégia em educação
ambiental para possíveis modelos de negócios sustentáveis e futuras políticas
públicas. Como resultados concluímos como as MPEs podem contribuir para a
educação ambiental, ao divulgar as instruções dadas aos colaboradores, a fim de
atender as exigências da certificação do manejo orgânico e da certificação do
manejo de recicláveis. Desta forma, os colaboradores podem reverberar essas
qualidades e valores para suas respectivas famílias, possibilitando a constituição
de nós em uma rede de colaboração e criação de novos e conscientes hábitos, ou
seja, atitudes mais sustentáveis local, regional e globalmente.
Palavras-chave: Sustentabilidade. Micro e Pequenas empresas. Relatórios
Socioambientais. Educação Ambiental.

ABSTRACT
The purpose of this study is to analyze the sustainable practices adopted by micro
and small businesses, in order to identify the contributions of these socialenvironmental actions to the development of the territoriality where they are
inserted, from a perspective of creative networks. Starting from the assumption that,
if these sustainable practices are organized in a social-environmental report, and
this report becomes public, from the perspective of a society in a creative network,
it will disclose the practices of businesses aligned to the sustainable development
with potential of educational influence for new supporters of sustainability. It was
also taken into consideration that being sustainable in the twenty first century is
related to a systemic and holistic view toward social, environmental, cultural and
economical dimensions which determines the interaction and consumption
practices, which reveal values, diversity, life forms and cultural beliefs. Among the
authors researched for the conceptual constitution on sustainability, we highlight
Sachs (1995), Raworth (2019) and Weetman (2019), to aid in the discussion about
creative networks and their contribution to distribute environmentally correct,
socially fair and economically viable practices, we chose: Deheinzelin (2019) and
Câmara (2018; 2019). The methodology begins with the bibliometric search on the
database: Scielo and subsequently an exploratory research, with the use of surveys
conducted in two model-companies in Franca – SP which have sustainability
certification. As a proposal we present the communication on networks as strategy
in environmental education for potential sustainable business models and
prospective public politics. As a result we concluded how the Micro and Small
Businesses might contribute with environmental education, when disclosing the
instructions given to the workers, in order to meet the demands for the certification
for the handling of organic and recyclable items. Thus, the workers may pass these
qualities and values on to their families, making possible the constitution of ties in a
collaboration network and the creation of new and conscious habits, i.e. more
sustainable attitudes locally, regionally and globally.
Keywords: Sustainability. Micro and Small Businesses. Social-environmental
Reports. Environmental Education.
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INTRODUÇÃO
Este estudo tem por objetivo analisar as práticas das micro e
pequenas empresas que realizam ações sociais e ambientais sustentáveis, a fim
de identificar as contribuições dessas ações para o desenvolvimento das
territorialidades nas quais estão inseridas, sob uma perspectiva de redes criativas.
A pesquisa parte da busca por conceitos consolidados acerca do
termo sustentabilidade e suas transformações ao longo do século XX e início do
século XXI. Particularmente, o ano de 2020 contribuiu de maneira singular para os
estudos relacionados às definições de práticas sustentáveis, resultado da
emergência sanitária causada pelo vírus Sars-Cov2, uma variação de coronavírus,
que assolou o mundo com a doença altamente contagiosa denominada de Covid19.
A doença levou milhares de pessoas às unidades de saúde do mundo
todo, o atendimento primário (atendimento básico), secundário (exames) e terciário
(internações) colapsaram em muitos países, enquanto em outros, chegaram bem
perto dos limites de capacidade. Em seguida, o alarme soou no sistema funerário,
na economia, na educação, nas mazelas sociais, enfim, todos os países do globo
presenciaram, em maior ou menor escala, os impactos da interconectividade. Essa
conectividade, que é intrínseca e inerente ao mundo globalizado, faz com que
sejamos todos partes de um único planeta, viajantes e portadores de conhecimento,
consumo,

cultura,

experiências,

bagagem

e

até

mesmo

doenças

infectocontagiosas.
Os impactos da pandemia de 2020 influenciaram todas as agendas
políticas globais com alterações na vida de todos os seres viventes do planeta
Terra. Foi suscitado um olhar mais humanista para os mais vulneráveis, mais
cuidados com as questões ambientais, mentais, educacionais, profissionais etc. Os
desafios foram postos e todos se viram obrigados a aprender uma nova condição
de vida, de relação interpessoal para virtual e cuidados de higiene exacerbados.
Nesse contexto, os estudos sobre sustentabilidade foram discutidos e
atualizados quase que diariamente, contribuindo de maneira significativa para as
pesquisas em andamento em 2020, evidenciando o quanto as práticas sustentáveis
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realizadas por uma ou mais pessoas, quando analisadas em escala global1,
possuem potencial de transformações benéficas para a coletividade, sendo
prescrição imprescindível para garantir a sobrevivência de cada habitante da Terra
nas próximas décadas.
Segundo o Banco Mundial, o padrão de consumo e os conceitos de
desenvolvimento econômico solidificados no século XX representam patamares
alarmantes para a capacidade limitada de renovação dos recursos naturais. Se o
atual estilo de vida da humanidade for mantido, serão necessários três planetas
Terra para fornecer os recursos demandados pela expectativa de 9,6 bilhões de
habitantes em 2050. Por motivos óbvios, entende-se que essa necessidade não é
plausível de ser atendida2 (ONU Brasil, 2016).
Desde o lançamento da Agenda 20303 lançamento, em 2015, a ONU
tem investido esforços para divulgar os objetivos propostos nesse documento, e
para envolver o maior número possível de participantes: governos locais,
acadêmicos, empresas, Organizações da Sociedade Civil, cidadãos etc.
Entendemos que a implementação da Agenda 2030 é ampla e demanda
participação de todos, portanto, responsabilizar apenas as grandes empresas pelos
impactos sociais e ambientais pode atrasar o avanço da agenda sustentabilidade.
Consideramos que todos os nichos empresariais, todos os setores da economia e
todo cidadão têm sua parcela de responsabilidade na busca por um ambiente
saudável e seguro para se viver, modificando padrões de consumo insustentáveis
e buscando mitigar os impactos da vida em sociedade no meio ambiente.
As grandes empresas possuem interesses econômicos em divulgar
suas práticas sustentáveis e esforços em mitigar os impactos socioambientais, pois
os investimentos em suas ações têm sido pautados por Índices de Sustentabilidade
das bolsas de valores desde 2005 (ISE - B3), o que reforça uma mudança de
perspectiva e valores galgados desde o início do século XXI.

1

https://www.oeco.org.br/blogs/salada-verde/video-como-o-individuo-pode-ser-parte-da-solucao-dosproblemas-ambientais-por-samyra-crespo/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=whatsapp&utm_
source=im. Acesso em 08 Jan, 2021.
2
ONU Brasil, 2016. https://nacoesunidas.org/banco-mundial-serao-necessarios-3-planetas-para-manteratual-estilo-de-vida-da-humanidade.
3
A Agenda 2030 é um plano de ações criado pela ONU, pactuada pelo Brasil e outros 192 países em parceria
colaborativa para implementar medidas para atingir 17 objetivos e 169 metas que integram as três dimensões
do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental. Disponível em:
gtagenda2030.org.br/agenda-pos-2015/. Acesso em: 16/05/2021.
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No Brasil, conforme dados fornecidos pelo Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE)4, existem 6,4 milhões de
estabelecimentos, sendo 99% composto por micro e pequenas empresas (MPEs).
Essas respondem por 52% dos empregos com carteira assinada no setor privado
(16,1 milhões). De modo similar, a participação dos pequenos negócios na
economia do Estado de São Paulo corresponde a 98% do número total de
empresas. Esse nicho é responsável por metade dos postos de trabalho (a outra
metade é de responsabilidade das médias e grandes empresas) e responde por
39% da Folha de salários e 27% de participação no Produto Interno Bruto (PIB)5.
Assim, partimos do pressuposto de que se as práticas sustentáveis
realizadas por micro e pequenas empresas forem organizadas em um relatório de
impacto socioambiental e esse relatório se tornar público, divulgará a contribuição
das empresas para o desenvolvimento sustentável sob a perspectiva de uma
sociedade em rede criativa.
Acreditamos que a aplicação do balanço social, também conhecido
por relatório de impacto socioambiental ou relatórios de sustentabilidade6, permitirá
às empresas identificarem, mensurarem e alavancarem suas práticas sustentáveis;
e a comunicação dessas práticas sustentáveis aos stakeholders7 atenderá às suas
mais novas exigências, agregará valor8 à marca, aos seus produtos ou serviços,
potencializará seus valores éticos, divulgará a responsabilidade social empresarial
e a sua contribuição para a educação ambiental. E toda essa difusão de intangíveis
(informações, valores, formas de consumo, educação, etc.) será potencializada
com a divulgação dessas práticas sustentáveis por meio das mídias sociais, com
4

https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/sp/sebraeaz/pequenos-negocios-em-numeros.
https://m.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Pesquisas/Panorama_dos_Pequenos_Negocios
_2018_AF.pdf
6
Neste trabalho adotamos essa denominação.
7
Stakeholder é um termo criado na língua inglesa por Robert Edward Freeman, em 1984, concentrada em
buscar novos caminhos para negócios pautados pela ética, com valor agregado e responsabilidade social
empresarial, referenciando aqueles “grupos que sem seu apoio a organização deixaria de existir”, sendo
assim, serve para nomear todos os interessados em uma empresa: proprietários, clientes, empregados,
banqueiros, fornecedores, credores em geral, analistas financeiros, acionistas, investidores, órgãos
governamentais diversos, desde estatísticos e de planejamento até órgãos controladores de impostos,
concorrentes, imprensa, grupos ambientalistas, ONGs, a comunidade etc; atualizando o termo shareholders,
anteriormente utilizado, que considerava apenas os acionistas de uma empresa. (FREEMAN et. al, 2010;
PIZZOLATO, 2012; CAMARGO, 2019)
8
O valor agregado pode ser definido como um diferencial do produto, do processo de produção ou do serviço
oferecido por uma empresa, evidenciado na missão e na conduta da empresa, aspectos que fazem com que
se destaque na multidão das demais empresas, seja defendendo uma causa ambiental, social, de gênero etc.
Enfim, “aquilo que não se propaga, morre”. (JENKINS et al, 2014; TAVARES et al, 2014)
5
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baixo investimento por parte das MPEs, possibilitando a construção de uma rede
criativa de pequenas empresas, de modo a possibilitar impactos positivos para
sustentabilidade e desenvolvimento das regiões nas quais essas empresas estão
inseridas.
No âmbito regional, o Mapa da Economia Paulista9 (2019) revela que
a Região Administrativa de Franca, composta por 23 municípios, destaca-se pela
confecção de couro e calçados, agroindústria de alimentos (com foco na produção
de açúcar, abate de suínos, preparação do leite e ração para animais), máquinas,
equipamentos / implementos voltados para a agricultura e pecuária e destaque da
indústria cafeeira, uma vez que a região converge as melhores condições para o
cultivo (clima, solo, altitude e acesso à água), colheita mecanizada (geografia
planalto), produtividade e escoamento (mercado interno e externo), recebendo
assim o status de principal área de produção de café no Estado de São Paulo. Os
setores de couros e calçados e da agropecuária, juntos, representam mais de 70%
dos postos de trabalho formais na indústria.
No universo de empresas ativas na cidade de Franca/SP, em números
absolutos, o Mapa de Empresas do Governo Federal10 (atualizado em outubro de
2020) totaliza 47.436 empresas ativas na cidade, tendo 803 sido abertas no mesmo
mês, enquanto 238 foram extintas no mesmo período. Com estatística em tempo
real, a Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP11 contabiliza 51.037
empresas abertas em Franca-SP, sendo 44.912 Microempresa (ME) e 1.865
Empresa de Pequeno Porte (EPP)12.
Segundo dados do Cadastro Central de Empresas (CEMPRE) que
compõe o acervo de dados estatísticos das pesquisas anuais do Instituto Brasileiro
de Geografia E Estatística (IBGE) e que teve sua última atualização em 2018,
são14.410 unidades locais (incluso matriz e filial da mesma empresa) na cidade de
Franca-SP e 13.473 em número de empresas13. A divergência entre os números
do CEMPRE/IBGE (2018) e os número do Mapa de Empresas do Governo Federal
(2020) e da JUCESP (2020) justifica-se pelo ano de publicação, mas principalmente
9

https://www.desenvolvesp.com.br/mapadaeconomiapaulista/ra/franca/. Acesso em 02/05/2020.
https://www.gov.br/governodigital/pt-br/mapa-de-empresas/painel-mapa-de-empresas. Acesso em
10/12/2020.
11
https://www.jucesponline.sp.gov.br/ResultadoBusca.aspx?IDProduto=. Acesso em 10/12/2020.
12
Os dados de institutos de pesquisa como MTE-RAIS e IBGE/CEMPRE não foram considerados por não
apresentarem dados mais atualizados, por exemplo, posterior ao ano de 2018.
13
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/franca/pesquisa/19/29761. Acesso em 16/04/2021.
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pela nota explicativa que “em virtude da não obrigatoriedade de preenchimento dos
registros administrativos do Ministério do Trabalho, os Microempreendedores
Individuais (MEI) são desconsiderados das estatísticas do cadastro. “(IBGE, 2017,
p. 12)
Entendemos que desconsiderar qualquer tipo de empresa é o mesmo
que direcionar a responsabilidade de cuidar do bem público: como a água, o solo e
o ar, para apenas alguns, e que, principalmente, é desconsiderar o impacto delas
no desenvolvimento sustentável das suas localidades
Sendo

assim,

as

micro

e

pequenas

empresas

possuem

representatividade quantitativa, empregam formalmente e atendem a uma série de
exigências fiscais, tributárias, sociais e ambientais, seja para o Município, Estado
ou União. Nesse ínterim, julgamos relevante para o estudo de ações em redes
deste nicho de empresas, as MPEs14, justamente por sua capilaridade
representativa e de promissoras atividades organizadas em prol do bem-estar
comum no âmbito local, que podem influenciar regional ou globalmente, quando
aliada à tecnologia e à comunicação transmidiática15 (CÂMARA, 2018a; 2019b).
A fim de exemplificarmos as práticas sustentáveis realizadas no
âmbito de Franca, após uma pesquisa inicial, na qual, adotando como critério de
seleção empresas certificadas, de micro e pequeno porte1617, selecionamos as
seguintes empresas: “Coronel Café Orgânico”18, por ser certificada com o selo
socioambiental “IBD” e por ter recebido o prêmio de agricultura sustentável por uso
de agrofloresta19 “Agrobee” em 2019 (ACIF FRANCA, 2020, Online); e a empresa
“Arroz com Feijão”20, por ser certificada com o selo ambiental “EuReciclo” e por ter

14

Lei geral das micro e pequenas empresas n. 123, de 14 de dezembro de 2006. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm. E outras informações no portal do
empreendedor – Sebrae disponíveis em https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ sebraeaz/lei-geralcompleta-10-anos-e-beneficia-milhoes-de-empresas. Acesso em 05 Fev, 2021.
15
Práticas comunicativas abertas, polifônicas que são expandidas em diferentes gêneros, formatos e
linguagens, de modo transversal, complementar e convergente, em diferentes plataformas de mídias.
(CÂMARA, 2018a; 2019b)
16
Adotamos a classificação do SEBRAE, ou seja, uma empresa formalmente constituída e que possua CNPJ,
com até 99 empregados na Indústria, até 49 em Comércio ou Serviços e com faturamento bruto anual de até
3,6 milhões de reais. Classificação do porte de empresas SEBRAE – conceito faturamento:
https://m.sebrae.com.br/Sebrae/ Portal%20Sebrae/UFs/SP/Pesquisas/MPE_conceito_faturamento.pdf
17
Classificação do porte de empresas SEBRAE – conceito empregados: https://m.sebrae.com.br/Sebrae/
Portal%20Sebrae/UFs/SP/Pesquisas/MPE_conceito_empregados.pdf.
18
https://www.coronelcafeorganico.com.br/. Acesso em 10/12/2020.
19
Agrofloresta: uso da interação natural e biodinâmica para uma agricultura sustentável.
20
http://www.arrozcomfeijaorestaurante.com.br/. Acesso em 17/02/2021.

20

recebido o prêmio de “melhor restaurante a quilo em 2019” (Jornal da Franca, 2018,
Online; Prazeres da Mesa, 2018, Online). Ambas foram selecionadas porque a
partir da certificação desses selos, subentendemos que praticam ações
sustentáveis e têm potencial de divulgação de relatórios socioambientais
padronizados e aceitos em âmbito nacional.
A

escolha

das

empresas

foi

possibilitada

pela

visibilidade

proporcionada pela propaganda que promoveram do selo de certificação em
agricultura sustentável pela empresa Coronel Café Orgânico (representando um
entre 310 estabelecimentos agropecuários da região de Franca que não utilizam
agrotóxicos)21, e pela preocupação com o descarte adequado de resíduos sólidos
no meio ambiente da empresa “Arroz com Feijão” (sendo uma empresa dentre as
5 existentes na cidade de Franca-SP com a mesma faixa de pessoal ocupado – 30
a 49 – dados existentes no período pré-pandemia)22, evidenciando a
responsabilidade perante seus impactos ambiental, sobretudo social e cultural,
ainda que de forma inconsciente e incipiente. As pesquisas realizadas nessas duas
empresas serão exemplos de práticas sustentáveis e não como uma abordagem
estatístico amostral, pois como as MPEs não possuem obrigatoriedade para
exercer essa responsabilidade socioambiental, também não são obrigadas a
informar essas práticas sustentáveis, o que dificulta identificá-las em grande
escala.23
Considerando que a representatividade das micro e pequenas
empresas supera, em quantidade, às de médio e grande porte, julgamos necessário
envolver esse nicho também na elaboração e divulgação das práticas
socioambientais para que seus gestores, colaboradores e a comunidade local
percebam os impactos positivos dessas ações, além de que acreditamos que essa
divulgação poderá exercer função educativa e informativa na tomada de decisão
dos stakeholders preferindo ou preterindo empresas conforme suas atitudes.
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https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/franca/pesquisa/24/76693. Acesso em 16/04/2021.
https://sidra.ibge.gov.br/tabela/993#resultado. Acesso em 21/04/2021. Tabela 993 – Empresas e outras
organizações (Unidades), por seção da classificação de atividades (CNAE 2.0 – I Alojamento e Alimentação),
faixas de pessoal ocupado total e ano fundação (total).
23
Alguns órgãos públicos e privados foram consultados em busca de informações a respeito de relatórios de
sustentabilidade de MPEs na cidade de Franca/SP, mas não obtivemos respostas positivas. (Associação das
Empresas de Serviços Contábeis de Franca e Região - ASSESCOFRAN, Instituto Ethos, Conselho Regional de
Contabilidade – CRCSP, escritórios de contabilidade entre outros)
22
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Para tanto, mostra-se necessário divulgar as informações do relatório
de sustentabilidade adaptadas ao contexto e necessidades das MPEs, bem como
atualizar o conceito de sustentabilidade, de ações sociais e ambientais abordadas
em modelos de relatórios aceitos em âmbito nacional, de modo que mais empresas,
sob a perspectiva de uma sociedade em rede, possam influenciar e multiplicar suas
práticas sustentáveis.
O trabalho pretende também contribuir com as discussões e
sugestões sobre o tema educação ambiental, partindo do aspecto micro
(capacitação e treinamento dentro das empresas) para o macro (difusão das
informações provenientes acerca da educação informal), na cidade de Franca-SP,
a fim de mostrar como as práticas sustentáveis, quando organizadas em
documentos acessíveis, podem se transformar em práticas educativas para a
comunidade interna e externa.
Elaborar um relatório socioambiental é, antes de tudo, um
planejamento estratégico para garantir a sustentabilidade de qualquer empresa no
século XXI. Assim, como afirmou Glaucia Terreo (2015), diretora da Global
Reporting

Initiative

(GRI),

na

abertura

do

seminário

“Indicadores

de

sustentabilidade: mecanismos para melhorar a performance da empresa e seus
processos”, organizado pelo Comitê de Responsabilidade Social – CORES da
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP, e realizado durante a
Semana do Meio Ambiente em junho de 2015: “Aquilo que não medimos, não
gerenciamos”.
Diante de pesquisas realizadas nesse sentido, tais como Prates et al.
(2009), Campanhol e Guerra (2003) e Rodrigues (2012), verificamos uma
concentração de informações a respeito de relatórios sociais e ambientais, bem
como estudos de casos e exemplos de práticas modificadoras de comportamento
sociocultural, seja dentro das organizações ou no perímetro territorial destas, com
foco apenas nas grandes corporações. Como exemplo, podemos citar as seguintes
empresas: Natura24, Unilever25, Bradesco26, Petrobras27.
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https://www.natura.com.br/relatorio-anual.
https://www.unilever.com.br/sustainable-living/estrategia-de-sustentabilidade/downloads/.
26
https://www.bradescori.com.br/siteBradescoRI/Paginas/obradesco/195_relatoriointegrado.aspx.
27
https://petrobras.com.br/pt/sociedade-e-meio-ambiente/relatorio-de-sustentabilidade/.
25
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Defendemos também que, além de estender a permanência da
organização no mercado, o relatório de sustentabilidade, como um instrumento de
diagnóstico e estratégias, possibilitará rever os rumos que a organização está
tomando

e

corrigi-los

em

tempo

hábil,

principalmente

porque:

a)

na

contemporaneidade, os consumidores estão mais exigentes; b) questões
ambientais estão em evidência na mídia e nas análises de investidores; c) dialogar
com os stakeholders; d) novas estratégias podem evitar a morte de milhares de
empresas nos anos vindouros.
Nesse contexto, indagamos como problema a seguinte questão: como
as práticas socioambientais das micro e pequenas empresas contribuem para
atingir o desenvolvimento sustentável?
Como objetivo geral, pretendemos analisar as práticas sociais e
ambientais sustentáveis de micro e pequenas empresas, a fim de identificar as
contribuições dessas ações para o desenvolvimento das territorialidades nas quais
estão inseridas, sob uma perspectiva de redes criativas28.
Para atingir o objetivo geral, temos como objetivos específicos:
1. Pesquisar os conceitos de sustentabilidade e as práticas
consolidadas como socioambientais no período de 2016-2020.
2. Contextualizar e analisar as práticas sustentáveis de micro e
pequenas empresas no desenvolvimento sustentável local, regional e global.
3. Analisar a comunicação em redes criativas como aliada de modelos
de negócios sustentáveis, como por exemplo, a publicação de relatórios de
sustentabilidade, independente do porte da empresa.
Para tanto, como procedimentos metodológicos, iniciamos com uma
pesquisa bibliométrica na base de dados Scielo.org, a fim de buscar as discussões
acerca do termo sustentabilidade nos últimos cinco anos (2016-2020). Na
sequência, foi aplicado um questionário aos gestores e seus colaboradores em
duas empresas de pequeno porte da cidade de Franca/SP. A princípio,
pretendíamos consultar os demais stakeholders: clientes, fornecedores, parceiros
etc., porém a situação pandêmica limitou o número de respondentes aos
colaboradores, que por sua vez também sofreram redução por acompanhar as
restrições impostas pelo isolamento social.
28

Na visão de Câmara (2018) são como as redes comunicativas funcionais que conectam o mundo e veiculam
arte, entretenimento e educação.
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Para finalizar, os resultados foram organizados e analisados segundo
a técnica de triangulação dos discursos e métodos propostos por Minayo et. al,
(2005) e Tuzzo e Braga (2016).
O trabalho tem como estrutura inicial a Introdução, que apresenta o
contexto, o problema de pesquisa, a justificativa do objeto de análise e os objetivos
pretendidos com a pesquisa científica em questão.
Como bases teóricas estudamos no capítulo dois a definição de
sustentabilidade com a ajuda de Veiga (2010) e Sachs (2009), bem como a
participação do termo no conceito de desenvolvimento sustentável (ONU, 20152020; RAWORTH, 2019) e o papel da ONU ao elaborar a Agenda 2030 e seus
mecanismos no âmbito do desenvolvimento local / regional.
No capítulo três, apresentamos o conceito de economia circular
(WEETMAN, 2019) e redes criativas com o auxílio de Deheinzelin (2012; 2019) e
Câmara (2018; 2019), defendendo como as micro e pequenas empresas podem
contribuir para o desenvolvimento sustentável e se beneficiar do contexto de
interconectividade (intensificado com a pandemia Sar-Cov2), publicando suas
práticas sustentáveis.
No capítulo quatro, realizamos as análises metodológicas das práticas
socioambientais e de responsabilidade das MPEs. Ainda no capítulo quatro,
demonstramos como os relatórios de sustentabilidade (FERREIRA et al, 2009;
ETHOS,

2020) podem

servir de

comunicação das redes

criativas de

sustentabilidade (CÂMARA, 2018; 2019), comunicando à comunidade local,
regional e global as práticas sociais e ambientais promovidas pelas micro e
pequenas empresas, visando influenciar partes interessadas em colaboração e
cooperação para com a sociedade e o meio ambiente. Finalizamos a construção
teórica com as práticas identificadas e analisadas de duas empresas da cidade de
Franca/SP. Buscamos com este capítulo aceitar ou refutar as hipóteses
inicialmente defendidas.
No capítulo cinco, estudamos como a educação ambiental pode ser
promovida a partir da prática e da comunicação das práticas socioambientais,
gerando informação e cultura, além de condições morais e éticas (SEN e
KLIKSBERG, 2010; SANTOS JR.; 2016; 2018) entre os empregados de MPEs que,
após serem capacitados e instruídos, podem reverberar essas qualidades e valores
para suas respectivas famílias.
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2. SUSTENTABILIDADE NO SÉCULO XXI
“Quando se é demasiado curioso de
coisas praticadas nos séculos
passados, é comum ficar-se ignorante
das que se praticam no presente.”
RENÉ DESCARTES

Em 2019, quando a ideia deste projeto de pesquisa era apresentada
no início de cada disciplina, o conceito de sustentabilidade era percebido de
diferentes formas por cada um ali presente: alguns relacionavam com o próprio
verbo sustentar, ideia de manter algo, ou ainda, de suportar a economia, o lucro,
os produtos ou recursos naturais etc. Outros ligavam o termo sustentabilidade
estritamente ao meio ambiente, à cor verde ou apenas ao repetido discurso da
primeira-ministra da Noruega Gro Brundland e sua publicação do documento
“Nosso Futuro Comum”, em 1987, que diz assim: “Sustentável é o desenvolvimento
que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das
gerações futuras de suprir suas próprias necessidades".
Ainda que, como pesquisadora, defendesse a ideia de que
sustentabilidade deveria ser do interesse de profissionais das mais diversas áreas
de atuação e não apenas de ativistas ambientais, entre olhares desacreditados ou
sem compreender bem o que isso significava, ficava claro o desafio de
contextualizar e clarificar o conceito de sustentabilidade.
O fato é que ser sustentável no século XXI está relacionado a uma
visão sistêmica e holística para as dimensões social e ambiental, que somado à
dimensão cultural, que só pode resultar da interação das duas anteriores, resulta
num olhar sistêmico para as práticas de consumo que revelam valores,
diversidades, formas de vida e crenças culturais. Por último, está relacionado,
também, a dimensão econômica como resultado de um processo duradouro e
virtuoso das dimensões precedentes.
Importante ressaltar que falar de sustentabilidade no século XXI não
é apenas uma questão ideológica, mas antes de tudo, urgente e de sobrevivência.
Laszlo et. al (2010) defende a criação de estratégias sustentáveis
sistêmicas com participação ativa, contínua e evolutiva dos sistemas sociais e sua
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ampla gama de instituições humanas contemporâneas: público, privado e
instituições de ensino. O autor considera também uma definição mais abrangente
de sucesso: aquela que abraça a sustentabilidade financeira, social e ambiental
como os pilares de uma abordagem holística para a criação de valor e que dá
origem a formas de vida pautadas pelas dinâmicas de troca de valor, possibilitando
se desenvolverem para sempre. Ainda nas palavras de Laszlo et. al (2010), isso é
necessário re-humanizar e revitalizar o capitalismo com a reivindicação de uma
ética evolucionária e sustentável, e também é preciso um olhar sistêmico de que
todos fazemos parte do mesmo habitat e de que a sustentabilidade da espécie
humana depende da sustentabilidade do planeta Terra.
O ano 2020 provocou reflexões acerca do termo sustentabilidade de
forma incisiva e coercitiva. A pandemia Covid-19 colocou todos, sem aviso prévio,
de castigo em suas casas para pensar na relação Homem-Natureza-Ciência. Da
mesma forma, as desigualdades sociais, que sempre existiram em maior ou menor
intensidade, foram escancaradas e a resposta regenerativa dos biomas terra-águaar foram quase instantâneos ao pararem os geradores de gases poluentes, por
exemplo, o dióxido de carbono, provenientes de indústrias e meios de transportes
(veículos terrestres, aviões etc.), entre outros.
Atualizando os conceitos sobre sustentabilidade em meio a uma
situação pandêmica, as discussões circundaram: mudanças de hábitos, redução
de resíduos, compostagem doméstica, teletrabalho ou homeoffice (além da
percepção de custos empresariais reduzidos com a impossibilidade de
deslocamento de seus colaboradores, redução no consumo de água, energia
elétrica e materiais de escritório, também observação de melhora na eficiência dos
profissionais por aproveitamento do tempo, antes gasto com deslocamento,
confraternizações e reuniões presenciais improdutivas)29 etc. Em resumo,
conscientes ou não, o globo participou de um processo de busca pela
sustentabilidade em uma ânsia de sobrevivência como jamais se registrou.
O desafio de definir sustentabilidade não é tão simples e nem mesmo
é uma possibilidade estática. A humanidade vive um período de transição em
diversos aspectos e todo esse processo, bem como suas concepções, sofrerão
atualizações constantes, pois os resultados estão sendo processados de forma

29

https://www.bbc.com/portuguese/vert-cap-55618052. Acesso em 27 Jan, 2021.
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exponencial, sem controle de tempo e de espaço, com o auxílio de tecnologias e
comunicações midiáticas online.
2.1 SUSTENTABILIDADE PELA ÓTICA DOS 17 ODS
A Organização das Nações Unidas (ONU) tem desempenhado o
papel de mediadora entre universidades, empresas e órgãos públicos a fim de
estabelecer compreensão acerca dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) e conjugar ações para implementar as 169 metas e 94 indicadores
brasileiros (dentre 234 indicadores globais) que visam atingir especificamente cada
um dos 17 ODS.
A criação da Liga das Nações em 1919 foi o primeiro esforço no
sentido de viabilizar uma organização que buscasse conciliar os interesses dos
diversos países-membros. Entretanto, ante o fracasso em impedir a segunda
guerra mundial, foi dissolvida e surgiu assim a ONU, em 1942, resultado de um
longo período de negociações entre chefes de estado, presidida pelo então
presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, conforme memorial da ONU
Brasil30. Foi oficializada somente em 24 de outubro de 1945, quando da assinatura
de 51 países-membros, como ficaram conhecidos, entre eles o Brasil.
Desde então, outros países assinaram a carta fundadora da ONU
prometendo contribuir para manter a paz mundial, somando um total de 193 paísesmembros31.
Em 1948, um segundo documento se tornou marco na história de
fundação da ONU, sendo redigido com o auxílio de Eleonor Roosevelt: a
Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH). Nesse documento foi
estabelecida pela primeira vez uma norma comum a ser alcançada por todos os
povos e nações. Todos na busca de que os atos aterrorizantes da segunda guerra
mundial, como os campos de concentração alemães, os kamikazes japoneses e as
bombas atômicas norte-americanas, não fossem esquecidos e não voltassem a se
repetir.
Contudo, os ânimos entre as nações seguiram protagonistas de
grandes tensões. Os anos seguintes foram marcados pela corrida armamentista,
30
31

ONU Brasil, 2020. https://nacoesunidas.org/conheca/historia/
https://nacoesunidas.org/conheca/paises-membros/
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uma

disputa

entre forças militares e avanços tecnológicos

com

forte

industrialização, que às custas de mão de obra em más condições de trabalho e
uso desenfreado dos recursos naturais, dividiu o mundo em duas metades:
capitalistas e socialistas32 com dezenas de milhares de baixas civis e militares.
A guerra do Vietnã pode ser considerada como a gota d’àgua que
transbordou o limite da passividade pública, envolvendo e provocando reflexões e
movimentos, seja de artistas influentes, políticos, ativistas por direitos sociais e
ambientais etc., assim como nas afirmações de Chaia (2007, p.1) que estabelece
uma relação entre arte-política e artivismo33 e identifica sua origem:
O primeiro momento encontra-se nos movimentos sociais que ocorreram
a partir do final da década de 60, como a luta pelos direitos civis, as
manifestações contra a Guerra do Vietnã, as mobilizações estudantis e a
contracultura. Essas séries de eventos constituem referências que se
perpetuam para acionar o ativismo na contemporaneidade.

Assim também afirma o estudo do professor Waiberg (2016, p. 13):
John Lennon ainda é venerado pelos críticos dos Estados Unidos por sua
ação dissidente no período da guerra do Vietnã (Easterly, 2010). [...] ele
se envolveu com dissidentes, entre eles Jerry Rubin, Abbie Hoffman, John
Sinclair e o movimento Panteras Negras. [...] Em 1968, a atriz Jane Fonda
decidiu visitar o Vietnã do Norte em protesto contra a intervenção
americana na Indochina repetindo o gesto da escritora Susan Sontag que
tomara essa mesma atitude.

Em 1971, grupos independentes e organizações não governamentais,
impactados com os testes de armas químicas e desastres ambientais nas ilhas do
pacífico se organizaram com o objetivo de defender a preservação do meio
ambiente, surgindo assim, a ONG canadense GreenPeace e a suíça World Wide
Fund For Nature (WWF) ou “Fundo Mundial para a Natureza”, que atualmente se
mantém presentes e atuantes em diversos países do globo, financiando projetos
sociais e promovendo educação ambiental.

32

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/plenario/discursos/escrevendohistoria/
É uma forma de ativismo social, ambiental ou político, promovido por pessoas ou coletivos, que se utilizam
de estratégias artísticas para comunicar de modo amplificado, a fim de sensibilizar e problematizar para a
sociedade, causas e reivindicações. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Artivista. Acesso em 17 Fev,
2021.
33
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Em 1972, a ONU promoveu a Conferência das Nações Unidas sobre
o Ambiente Humano, primeira grande conferência-marco34 na área de meio
ambiente, conhecida também como Conferência de Estocolmo, e incluiu “a
dimensão do meio ambiente na agenda internacional” (SACHS, 2009).
Nesta ocasião, Maurice Strong, canadense e secretário-geral da
ONU, apresentou o conceito de “ecodesenvolvimento” pela primeira vez: como
sendo um estilo de desenvolvimento adaptado às áreas rurais do considerado
“Terceiro Mundo”. Ou seja, uso regulado dos recursos disponíveis localmente, sem
comprometer o esgotamento da natureza (LAYRARGUES, 1997).
Sachs (2009, p.48) ressalta que a Conferência de Estocolmo foi um
ano após o encontro de Founex, compartilhando os mesmos organizadores, e
discutiram pela primeira vez as dependências entre o desenvolvimento e o meio
ambiente e, após reunirem estudos, documentos e relatórios, promoveram a Rio92 vinte anos mais tarde.
Na década de 1980, a partir da proposta de ecodesenvolvimento de
Strong e após trabalharem juntos nas propostas da ONU, o economista Ignacy
Sachs expandiu o conceito de ecodesenvolvimento para um quadro de estratégias
baseando-se em três pilares: eficiência econômica, justiça social e prudência
ecológica.35
As ideias de Sachs defendiam a valorização da cultura e dos recursos
locais na busca de certa autonomia econômica, uma economia endógena,
contrapondo-se

às

exigências

mercadológicas

de

multinacionais

que

tradicionalmente se aproveitam dos recursos naturais e da mão de obra barata dos
países em desenvolvimento (SACHS, 2009).
A ONU percebeu que o conceito de ecodesenvolvimento estava
trilhando um caminho oposto ao conceito de crescimento econômico já solidificado
pelas bases econômicas. Dessa forma, essa dicotomia entre ecodesenvolvimento
e crescimento econômico precisava ser abrandada para que houvesse adesão e
início de diálogo entre os Chefes de Estado.
O que diverge em profundidade essas duas vertentes resumem-se na
unidade de tempo: socio-ecodesenvolvimentistas defendem uma visão a longo
prazo, cerca de centenas ou milhares de anos. Porém, os economistas
34
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https://sustainabledevelopment.un.org/conferences - um guia para todas as conferências já realizadas.
Sachs, I. Ecodesenvolvimento: crescer sem destruir. SP. Vértice. 1986.
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conservadores não se arriscam a vislumbrar mais que algumas décadas, e são
defensores de políticas-econômicas de crescimento econômico livre e ilimitado.
Entre esses economistas podemos destacar o economista austríaco Friedrich
Hayek (ganhador do Prêmio Nobel em 1974), mais conhecido como pai do
neoliberalismo nos anos 1940, Paul Samuelson e seu famoso diagrama do Fluxo
Circular de 1948 e Simon Kuznets com sua curva “arco-íris” nos anos 1950, no
entanto, sem pote de ouro no final da curva. Em 1995, Gene M. Grossman e Alan
B. Krueger idealizaram a mesma curva arco-íris como solução para as questões
ambientais. Se, por um lado, Kuznets relacionava os eixos “Crescimento do PIB”
com “Desigualdade de renda”, por outro, a dupla otimista relacionava os eixos
“Comportamento da renda per capita” com “quatro indicadores de degradação
ambiental”: em ambos os casos “tudo piora para depois melhorar”. No caso
ambientalista, defenderam que o ar e a água seriam limpos quando a renda per
capita atingisse o patamar de 8 mil dólares (SACHS, 2009; VEIGA, 2010;
RAWORTH, 2019).
No sentido de elaborar um consenso, ou mesmo um discurso
aceitável com intenções veladas, a ONU lançou, em 1987, o termo
desenvolvimento sustentável e conceituou sustentabilidade com o relatório “Nosso
Futuro Comum”, visando compartilhar as responsabilidades de preservação dos
recursos naturais, atendendo às necessidades atuais sem comprometer as
gerações futuras. Com isso, buscou viabilizar consenso para realização da
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento CNUMAD, a Rio-92 (VEIGA, 2010).
Lançada em 1992 na CNUMAD, a Agenda 21 foi definida como um
instrumento de planejamento para implementar o desenvolvimento sustentável a
nível global e que buscava coadunar métodos de proteção ambiental, justiça social
e eficiência econômica, tendo como apresentação em seu capítulo primeiro:
A Agenda 21 está voltada para os problemas prementes de hoje e
tem o objetivo, ainda, de preparar o mundo para os desafios do
próximo século. Reflete um consenso mundial e um compromisso
político no nível mais alto no que diz respeito a desenvolvimento e
cooperação ambiental. O êxito de sua execução é
responsabilidade, antes de mais nada, dos Governos. Para
concretizá-la, são cruciais as estratégias, os planos, as políticas e
os processos nacionais. A cooperação internacional deverá apoiar
e complementar tais esforços nacionais. Nesse contexto, o sistema
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das Nações Unidas tem um papel fundamental a desempenhar.
Outras organizações internacionais, regionais e subregionais
também são convidadas a contribuir para tal esforço. A mais ampla
participação pública e o envolvimento ativo das organizações nãogovernamentais e de outros grupos também devem ser
estimulados. (MMA, 2020)36

Nesta ocasião, é criada também a Convenção Quadro das Nações
Unidas sobre Mudanças do Clima (UNFCCC)37 e o compromisso de promover a
Conferência das Partes (COP) com encontros mundiais e anuais com decisões
unânimes e soberanas, as quais se destacam: a COP3 (realizada em Kyoto, 1995)
o que gerou o Protocolo de Quioto; Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável (Joanesburgo, 2002) também conhecida como
Rio+10; Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio
de Janeiro, 2012) chamada de Rio+20; COP21 (Paris, 2015) resultando no Acordo
de Paris e a produção da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável,
com definições mais abrangentes e aprofundadas em relação aos Objetivos
Sustentáveis do Milênio (ODM - 2000), visando intensificar a implementação do
desenvolvimento sustentável.
O Acordo de Paris foi aprovado pelos 195 países Parte da UNFCCC
para reduzir emissões de gases de efeito estufa (GEE) no contexto
do desenvolvimento sustentável. O compromisso ocorre no sentido
de manter o aumento da temperatura média global em bem menos
de 2°C acima dos níveis pré-industriais e de envidar esforços para
limitar o aumento da temperatura a 1,5°C acima dos níveis préindustriais. Para que comece a vigorar, necessita da ratificação de
pelo menos 55 países responsáveis por 55% das emissões de
GEE. O secretário-geral da ONU, numa cerimônia em Nova York,
no dia 22 de abril de 2016, abriu o período para assinatura oficial
do acordo, pelos países signatários. Este período se encerrou em
21 de abril de 2017.” (MMA, 2020)38

Sachs (2009, p.60), considerou de grande avanço o processo de
conscientização da ONU nos anos seguintes à Conferência de Estocolmo, em
1982. Ainda que a passos lentos diante da rápida degradação ambiental e, com
constantes modificações nos conceitos de desenvolvimento sustentável, foram
mantidos três pilares relativos à dimensão ambiental:
36

https://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21/agenda-21-global.html. Acesso:
julho, 2020.
37
https://www.mma.gov.br/clima/convencao-das-nacoes-unidas.html. Acesso: julho, 2020
38
https://www.mma.gov.br/clima/convencao-das-nacoes-unidas/acordo-de-paris.html. Acesso: julho, 2020.
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[...]1) preservação do potencial da natureza para a produção de
recursos renováveis; 2) limitação do uso de recursos não
renováveis; 3) respeito e realce para a capacidade de
autodepuração dos ecossistemas naturais. [...] E acredita que
permanece válida, na recomendação de objetivos específicos para
oito das suas dimensões: social, cultural, ecológica, ambiental,
territorial, econômica, política nacional e política internacional.
(VEIGA, 2010, p.171).

Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODMs) foram o início
para o que temos hoje na Agenda 2030. Em 2000, foram planejados 8 Objetivos de
Desenvolvimento para o Milênio que davam seus primeiros passos com prazo até
2015. Neste mesmo ano, junto com o Acordo de Paris, foram lançados então os 17
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente (2020), desde a
criação da Agenda 21, e com o Decreto Presidencial de 03 de fevereiro de 2004,
foi criada no âmbito da Câmara de Políticas dos Recursos Naturais, do Conselho
de Governo, a nova constituição da Comissão de Política de Desenvolvimento
Sustentável (CPDS)39 e Agendas Locais foram criadas por todo o Brasil. Porém a
instabilidade política instaurada nos últimos 5 anos (201640, 201741, 201842, 201943,
202044) provocou um enfraquecimento da agenda de sustentabilidade, com isso,
dados mais recentes a respeito da atuação das agendas locais no Brasil não foram
possibilitados por inconsistências no site do Ministério do Meio Ambiente (MMA) na
data de 16 de setembro de 2020.
Em nova consulta ao site do MMA, em 06 de janeiro de 2021, a
informação foi de que o site está em processo migratório para unificação com a
central do governo. A agenda de sustentabilidade 2020-2022 referenciada no
Ministério de Infraestrutura, com data de publicação 13/03/2020, devolve a seguinte
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https://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21/agenda-21-local/item/724.html.
Acesso: jul.2020.
40
Impeachment da Presidente da República do Brasil: Dilma Rousseff.
41
Na política externa: anúncio da saída dos EUA do Acordo de Paris pelo presidente norte-americano: Donald
Trump.
42
Instabilidade política, econômica e social com as reformas trabalhistas, previdenciárias e as eleições
presidenciais no Brasil, culminando para Presidente da República: Jair Messias Bolsonaro.
43
Instabilidade política e econômica com os cortes na educação, nas secretarias e nos ministérios pelo
governo Bolsonaro.
44
Crise sanitária, econômica, ambiental (queimadas) e na educação agravadas com a pandemia Covid-19 e
com as ações polêmicas do governo Bolsonaro.
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mensagem ao ser selecionada: “Desculpe, mas esta página não existe…45”.
Ressalva para a notícia de que em dezembro de 2020 o governo brasileiro anunciou
aumento das emissões de gases de efeito estufa, contrariando os termos para
cumprimento das metas do Acordo de Paris46. Até o momento, o assunto
sustentabilidade ambiental não parece ser uma pauta relevante no âmbito federal
para o mandato presidencial brasileiro 2019-2022.
Harari, em seu livro “Sapiens - Uma breve história da humanidade”
(2017) resumiu a pesquisa científica dizendo que ela “só pode florescer se aliada a
alguma religião ou ideologia. A ideologia justifica os custos da pesquisa.” Sendo
assim, a Agenda 2030 dificilmente teria alcançado a visibilidade e a capilaridade
dos dias de hoje se não houvesse adaptado o discurso aos interesses dos chefes
de Estado. Ainda que do mesmo modo, os avanços sejam lentos, é relevante o fato
de haver diálogos, acordos, compromissos públicos, agendas científicas e agendas
políticas sintonizadas com as propostas de desenvolvimento sustentável da ONU
ao definir os dezessete objetivos e dezenas de metas de como praticá-lo.
O Produto Interno Bruto (PIB) e seu crescimento econômico é análogo
ao Sapiens: nasce, cresce e morre. Como a curva de Kuznets. No entanto, o
crescimento, sozinho, não pode prometer que ao final de sua missão promoverá
instantânea riqueza distribuída, nem mesmo regeneração ambiental (VEIGA, 2010;
RAWORTH, 2019).
Se, hipoteticamente, houvesse uma aposta imperialista de conquistar
“novos povos”, marginalizados até então, quais sejam, os indígenas, os pobres, os
afrodescendentes, as mulheres e as crianças, por exemplo, entre outras minorias
(HARARI, 2017, p. 285-314) com a intenção de fornecer-lhes liberdades (SEN,
2010), condições de acesso ao alimento, à educação, acesso à saúde, capacitação
profissional, poder de escolhas e, assim, vislumbrá-los como aspirantes à “Nova
Ordem Mundial”47, imaginaríamos ter alcançado: a paz mundial, o crescimento
ilimitado e a máxima utopia da humanidade, velando os propósitos mais nobres
com um discurso agradável aos “conquistadores”.
45

https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/dados-de-transportes/sistema-detransportes/resolveuid/e3ab195396ad5f038108f341bc10c5f4047b8764
46
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/12/10/novas-metas-de-salles-para-o-acordo-de-parisliberam-mais-emissoes-no-brasil-aponta-observatorio-do-clima.ghtml
47
Reorganização dos Estados-nação, no plano da geopolítica internacional, que convergem em prol de
interesses comuns. https://economia.uol.com.br/noticias/bloomberg/2020/07/10/nova-ordem-mundialvai-se-formando-na-era-do-coronavirus.htm.
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Ainda nas palavras de Harari (2017), a intenção de Adam Smith era
incentivar a ideia de lucrar e fazer o bolo crescer de forma idônea (sem roubar ou
saquear outros povos), estabelecer uma relação salutar entre empregadosempregadores: se o empresário obtiver sucesso e lucro, poderá empregar mais e
mais, reinvestindo no próprio sucesso e gerando oportunidade (emprego) para que
os demais obtenham sucesso econômico. O primeiro e mais sagrado mandamento
do capitalismo, o movimento altruísta do capital, estabelece que “os lucros da
produção devem ser reinvestidos no aumento da produção” e não acumulados em
cofres, paraísos fiscais ou especulados em bolsas de valores, isso é acumulação
de riqueza e, portanto, improdutiva e egoísta.
Os estudos de Kate Raworth (2019) apontam que “a qualidade
ambiental é maior onde a renda está distribuída de maneira mais igualitária, onde
há mais pessoas alfabetizadas e onde os direitos políticos são mais respeitados. É
o poder do povo, e não o crescimento econômico em si, que protege a qualidade
do ar e da água locais.”. O crescimento econômico não é linear e infinito, pois os
recursos naturais e a mão de obra não acompanham sua linearidade. Além de
serem variáveis, são igualmente imprevisíveis em todos os conjuntos culturais
espalhados pelo globo. E continua: “Da mesma forma, é a pressão dos cidadãos
sobre governos e empresas por padrões mais rigorosos, e não o mero aumento na
renda, que obriga indústrias a adotar tecnologias mais limpas.”
Portanto, afirmar que o crescimento econômico pode proporcionar
distribuição de renda e que o crescimento verde48 pode ser aliado da regeneração
ambiental tem se mostrado uma falácia quando analisados os números de países
como os Estados Unidos, o Reino Unido, a Nova Zelândia e a Austrália, que
produziram crescimento econômico e degradação ambiental no mesmo compasso
(VEIGA, 2010; RAWORTH, 2019).
2.2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LOCAL
As teorias de desenvolvimento regional têm como berço as obras dos
alemães Von Thunen (1826) e Alfred Weber (1909), os quais definiram que “a
48

Considerar a produção com base nos princípios da economia circular, defendendo os recursos naturais,
porém garantir crescimento econômico linear e ilimitado. https://pt.euronews.com/2013/10/08/ocrescimento-verde. Acesso em 17 Fev, 2021.
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indústria deve estabelecer-se em localização ótima para que seu lucro seja
máximo”, considerando os custos de transportes entre a área produtora e a área
de comércio. Porém, apenas em 1919 as teorias de localização ganharam
visibilidade com a publicação do inglês Walter Isard que definiu que a localização
ótima depende substancialmente dos recursos disponíveis no local, dependendo
das disposições econômicas, sociais e políticas. (FLORES et. al, 2016).
Lima e Ascenzi (2017, p.4, grifo nosso), definem desenvolvimento
local como partindo de uma análise multidimensional: do ponto de vista
econômico, do desempenho social (educação, saúde, cultural etc.) e do meio
ambiente, considerando aspectos de endogeneidade: equidade (capacidade de
agentes: do local para global e vice-versa), sustentabilidade (perenidade funcional
entre necessidades e recursos físicos e sociais), participação (heterogeneidade de
atores e interesses). Além disso, os autores também consideram os mecanismos
de

governança:

participação

(normatividade:

autonomia,

accountability49,

descentralização), consensualidade numa lógica sistêmica (manejo de conflitos,
construção hegemônica para o estabelecimento de prioridades e objetivos
compartilhados) e gestão mista (coordenação, concertação horizontal entre
Secretarias e órgãos e vertical entre esferas federativas).
Deheinzelin (2007, p. 9), não diverge na definição de desenvolvimento
local, quando trata de multidimensionamento:
Da mesma forma que no âmbito micro, do desenvolvimento local,
os projetos e suas formas de avaliação e mensuração deveriam ser
multidimesionais e ter “capitais” e “moedas” que correspondessem
a essas dimensões, o mesmo acontece no âmbito macro, dos
indicadores de riqueza e desenvolvimento que avaliam estados e
nações.

49

Transparência, prestação de contas, responsabilização. Disponível em: https://www.clp.org.br/o-que-eaccountability/. Acesso em 25 Jan, 2021.
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Figura 1 - Sustentabilidade 4D (Dimensões): Social, Ambiental, Financeiro e
Cultural

Fonte: Adaptado de Deheinzelin (2019).

A análise multidimensional de Deheinzelin (2019) se dá por uma visão
4D, ou seja, em quatro dimensões que na sua defesa crescem e se multiplicam
quando convergem entre si de forma exponencial. Assim sendo: a Dimensão Social
gera a Economia Colaborativa como modelos de gestão distribuída; a Dimensão
Ambiental gera a Economia Compartilhada de infraestrutura e/ou equipamentos
preexistentes para otimizar o que já existe; a Dimensão Cultural gera a Economia
Criativa provendo matéria-prima intangível para produto ou iniciativa; e a Dimensão
Financeira possibilita a Economia Multivalores com recursos não apenas
monetários, mas que produzam resultados também culturais, ambientais e sociais.
Para Muls (2008), o desenvolvimento não pode ser responsabilidade
apenas do Estado ou deixado nas mãos invisíveis do mercado, e sim, deve haver
um compartilhamento de responsabilidades e, consequentemente, de ações
coordenadas e propositivas com regulação social, finalidade produtiva e
participação do tecido empresarial local, poder público local e representações da
sociedade civil:
O papel das instituições e a necessidade de uma abordagem mais
sistêmica são aspectos cada vez mais reconhecidos. O processo
de desenvolvimento econômico provoca transformações dinâmicas
não apenas nos modos de produção e na tecnologia, mas também
nas instituições sociais, políticas e econômicas. A questão não é

36
mais a da escolha entre princípios alternativos e exclusivos de
coordenação: o mercado ou o Estado. Reconhece-se que uma
dosagem apropriada entre o Estado e o mercado é necessária à
promoção do desenvolvimento. (MULS, 2008, p.3)

E ainda acrescenta que:
A construção de redes que visam fortalecer as ligações entre as
formas intermediárias de coordenação constitui-se na própria
essência do desenvolvimento econômico local. (MULS, 2008, p.11)

Concluímos então que o desenvolvimento sustentável local (MULS,
2008; LIMA e ASCENZI, 2017; DEHEINZELIN, 2007; 2019) é possibilitado com a
aplicação dos indicadores de sustentabilidade da Agenda 2030, usados como
parâmetros de sustentabilidade consolidados globalmente, somados ao apoio das
agendas locais e coordenados entre todos os agentes locais, ou seja, órgãos
públicos, empresários, OSCs e cidadãos.
Nesse sentido, a cidade de Franca publicou, em junho de 2010, o
Fórum Permanente de Desenvolvimento de Franca, idealizado pela secretaria de
desenvolvimento municipal em parceria com o escritório regional do SEBRAE-SP,
envolvendo ainda representantes de associações, sindicatos, cooperativas, ONGs,
centros comunitários, instituições de ensino, instituições financeiras e outras
entidades de governança local. O documento apresentou o conceito de
desenvolvimento aos participantes, a fim de alinhar as ações em conjunto visando
o desenvolvimento econômico do município para os próximos 20 anos. (FPDF,
2010, p.7-15). Definiu também desenvolvimento sustentável como sendo a melhora
progressiva na vida das pessoas, de maneira inclusiva e extensiva, das gerações
atuais e futuras. Acrescentou ainda que o desenvolvimento econômico, ou seja, “o
enriquecimento de municípios, estados ou países, assim como de seus habitantes”
demanda “ajustes institucionais, fiscais e jurídicos” viabilizados a partir de
“incentivos para inovações e investimentos” e ainda condições para estabelecer um
“sistema eficiente de produção e distribuição de bens e serviços à população, sem
comprometer os recursos naturais.” (FPDF, 2010, p.496)
O documento apresentou também os conceitos de desenvolvimento
exógeno (investimentos oriundos de fora da região) e endógeno (recursos oriundos
da própria da região), reforçando as potencialidades do desenvolvimento
endógeno, comumente representado por empresas pequenas e micros, o que
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vemos como positivo e convergente com nosso estudo em questão, pois destaca o
protagonismo das PMEs no desenvolvimento sustentável local como sendo “fortes
geradoras de empregos em relação ao capital investido quando comparado com as
empresas de maior porte”, tendo aqui “local” entendido como característica políticoterritorial, ou seja, os municípios de uma região, neste caso, a região administrativa
de Franca. (FPDF, 2010, p.499)
A cidade de Franca-SP possui a população estimada em 355.901
pessoas com densidade demográfica de 526,09 hab/km² (IBGE, 2020), contando
com 100.707 pessoas ocupadas, ou seja, 28,7% da população com salário médio
mensal em 2,2 salários mínimos (IBGE, 2018), sendo que em 2010, o número de
pessoas ocupadas era de 232.036 (70% da população economicamente ativa)
(FPDF, 2010, p.506).
Segundo Gaspardo et al (2020, p. 14), a cidade cresceu de forma
ilimitada

no

sentido

horizontal,

provocando

uma

mancha

urbana

de

aproximadamente 81 km² em um município de 605 km² configurando baixa
densidade demográfica (37 hab/hectare) o “que implica em manter vazios grande
estoque de lotes dotados de toda a infraestrutura urbana sem cumprir a função
social da propriedade previstas em lei. Acrescenta ainda que:
A deseconomia gerada por este modelo predatório de ocupação
urbana impacta forte e diretamente os custos de manutenção da
cidade, incluídos os serviços de transporte público, fornecimento de
água, esgoto, iluminação pública e coleta de resíduos, de
educação, saúde e assistência social e o transporte de mercadorias
e pessoas, reduzindo a capacidade competitiva de Franca.

(Gaspardo et al, 2020, p. 14)
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) que
considera a relação entre educação, saúde e renda no município é de 0,78 (IBGE,
2010), embora seja considerado um valor elevado, está em 270° posição no ranking
do PIB per capita no Estado de São Paulo. O indicador educação apresentou a taxa
de escolarização entre 6 e 14 anos de idade em 98,2%, porém o Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) nos anos iniciais do ensino
fundamental foi de 7,2 e 5,3 nos anos finais do ensino fundamental (rede pública)
(IBGE, 2010), ocupando a 56ª posição no Estado de São Paulo. O indicador de
saúde muito colabora para elevar o IDHM de Franca-SP, pois a cidade conta com
98,5% de esgotamento sanitário adequado (IBGE, 2010), 100% de abastecimento
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com água potável, 100% de tratamento do esgoto coletado, além de 100% de coleta
de resíduos sólidos residenciais e coleta seletiva com aterro sanitário controlado
(SNIS, 2019)50.
Esse panorama da cidade de Franca-SP revela condições sanitárias
favoráveis para o bem-estar da população, porém baixos níveis de escolaridade e
renda, o que demanda ações mais efetivas em relação a capacitação profissional
e melhor valorização da mão de obra disponível. Por sua vez, para que haja
valorização do capital humano por parte das PMEs, supõe-se a necessidade de
políticas de incentivo tributárias e fiscais para desonerar o custo dos
microempreendedores, bem como microcréditos especializados para viabilizar o
aumento da renda da população economicamente ativa dos francanos.
2.2.1 Aplicabilidade local dos ODS
Contrariando a ideia de que os ODS estão a cargo apenas dos chefes
de Estado-nação, a partir do Fórum Permanente de Desenvolvimento de Franca, o
município francano observou o florescer da Agenda 21 local implementada no
município de Franca em meados de 2001 e posteriormente o “Fórum Franca
Sustentável”, lançado em 2020 no “Congresso Cidades e Desenvolvimento
Sustentável”, e atualizou o panorama da cidade de Franca-SP com exemplos
práticos e propostas de implementação.
Como exemplo da possibilidade e do impacto da aplicação dos ODSs,
a fim de podermos compreender a viabilidade dessas ações na cidade de Franca,
buscamos a palestra do prof. Dr. Claudio César de Paiva, painelista do “Congresso
Cidades e Desenvolvimento Sustentável”, idealizado e realizado pela união de
quatro instituições de ensino superior da cidade de Franca/SP (entre os dias 11 a
13 de agosto de 2020, online), que discursou a respeito dos estudos que coordenou
para a implementação dos ODS nos municípios, em particular, no município de
Araraquara/SP.
O Projeto “Araraquara 205051” teve seus estudos iniciados em 2017,
parceria entre a prefeitura e a Universidade Estadual de São Paulo (UNESP),
50

http://www.snis.gov.br/diagnosticos. Acesso em 19/04/2021.
LEI N° 9.500, DE 15 DE MARÇO DE 2019 - Institui o Programa Araraquara 2050 e dá outras providências.
Disponível em: https://www.legislacaodigital.com.br/Araraquara-SP/LeisOrdinarias/9500. Acesso em 08 Jan,
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campus Araraquara, o que demonstra como o processo de desenvolvimento
sustentável local depende da união do poder público, das universidades e dos
coletivos. Nesse sentido, o painelista demonstrou os desafios iniciais das
adequações do planejamento a longo prazo dos ODS ao planejamento municipal
de quatro anos do Plano Plurianual (PPA), portanto de curto prazo nessa relação.
Na sequência, traduziu as ações do plano municipal para as ações contempladas
nos ODS, possibilitando o enquadramento dos municípios aos ODS constituídos
como globalmente, porém na prática, para serem atingidos, é necessário ser diluído
nas esferas locais, como os municípios.
Figura 2 - Projeto Araraquara 2050 - Adequação dos ODS ao PPA

Fonte: Print Screen da apresentação do Prof. Dr. Claudio César de Paiva no Congresso
Cidades Desenvolvimento Sustentável, 202052.

Como entraves da adequação PPA x ODS, Paiva explicou como foi
complicado identificar os parâmetros de mensuração e acompanhamento dos ODS
no município. Um dos caminhos para solucionar este problema foi capacitar as
pessoas envolvidas, gestores e equipes de planejamento e execução,
compreendendo a relação dos ODS com as atividades municipais. Outro caminho
foi a construção participativa de cerca de 25 Conselhos Municipais entre outros
coletivos que foram consultados a respeito de reclamações e sugestões que
contribuíram para alimentar o projeto que conquistou a câmara de vereadores,
tornando-o lei municipal de gestão a longo prazo.
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https://www.youtube.com/watch?v=4j2Mwzrgcrc. Acesso em 08 Jan, 2021.
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Figura 3 - Reconhecimento da Capacitação como Parte do Acompanhamento dos
ODS

Fonte: Print Screen da apresentação do Prof. Dr. Claudio César de Paiva no Congresso
Cidades Desenvolvimento Sustentável, 2020.

O exemplo de Araraquara demonstra a quebra de fronteiras locais,
regionais e globais quando relaciona as ações municipais com os indicadores e
metas dos ODS, o que, sem dúvida, se aplicadas em Franca traria impactos no
desenvolvimento regional.
No mesmo Congresso, outro painelista, o coordenador-geral do
Instituto Cidades Sustentáveis, Jorge Luiz Abrahão explanou a respeito dos
“Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e o Programa Cidades Sustentáveis”
lembrando que os problemas sociais devem ser solucionados simultaneamente
com os problemas ambientais e vice-versa, pois um não pode ser priorizado em
detrimento do outro, porque estão conectados numa visão sistêmica.
Além disso, ele ressalvou o papel importante da diplomacia brasileira
e suas contribuições para a transição dos ODM para os ODS, ainda que enfrente
desafios no presente mandato político. O Acordo de Paris, alinhado aos mais
recentes estudos científicos, já defende que os 2ºC de aquecimento global que
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deveriam ser minorados até 2100 passaram a ser um desafio antecipado para
2040-2050, retrato da aceleração imposta pelo antropoceno53.
O modelo de crescimento econômico adotado no Brasil, fortemente
ancorado na produção agrícola e que está sustentado na exploração dos recursos
naturais, distancia o país, cada vez mais, da “rentabilidade social”54 defendida por
Furtado (1999, p.11) e acentua os impactos nocivos da globalização com o
aprofundamento da concentração de renda. Além disso, como nos lembra Dowbor
(2009, p.12), a rentabilidade das commodities:
aparece em nossas contas como aumento do PIB, quando, na
realidade, o país está vendendo recursos naturais herdados, que
não teve de produzir e que não vai poder repor, e, portanto, está se
descapitalizando, aumentando a riqueza imediata às custas das
dificuldades futuras.

Esse modelo econômico ineficaz do Brasil, que ocupa no ranking das
maiores economias mundiais em 9º lugar55 e 8ª pior em desigualdade de renda56,
segundo Abrahão (2020), é resultado da falta de lideranças com visão sistêmica,
que pensem global e de maneira sustentável, livre de fronteiras e a longo prazo,
pois as questões sociais, ambientais e de saúde não obedecem a fronteiras.
Fronteiras essas imaginárias do intelecto humano. É necessário reconhecer que os
impactos locais e regionais originam-se e reverberam-se em âmbitos globais, tendo
a pandemia Covid-19 como o melhor exemplo de inexistência de fronteiras no
âmbito da saúde.
Ainda nas palavras de Abrahão (2020), os maiores avanços junto à
Agenda 2030 se dá onde existem recursos disponíveis para investimentos, nos
países desenvolvidos e menos populosos da Europa, por exemplo. E percebe-se
menos avanços onde há menos recursos, por conseguinte, onde é mais necessário.
Ressaltou também que os ODS são ambiciosos quando revelados os recursos
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Época geológica alterada pela interferência do Homem no meio ambiente. Disponível em:
https://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/blog-do-planeta/noticia/2015/12/o-que-e-o-antropoceno-epocaem-que-os-humanos-tomam-controle-do-planeta.html. Acesso em 08 Jan, 2021.
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Desenvolvimento social, assegurada por políticas públicas, que colaboram para o processo nacional de
inovações tecnológicas de modo autônomo.
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https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/11/com-real-fraco-brasil-deve-passar-de-9a-para-12aeconomia-mundial-em-2020.shtml. Acesso em 08 Jan, 2021.
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disponíveis da ONU. Porém, quando analisados os recursos acumulados por uma
minoria de menos de 1% do mundo, fica claro o problema mundial da distribuição
de renda e que se esses recursos fossem tributados57 e destinados para as
questões

necessárias,

avançaríamos

de

modo

significativo

nas

metas

concernentes aos ODS.
Nesse cenário, identificamos fundamentação para nossas inferências
quanto à devida adequação dos ODS em âmbito local, em municípios por exemplo,
com ressalva para a necessidade de unificar as soluções para problemas que
estejam relacionados entre si, com visão sistêmica para a sustentabilidade
socioambiental, considerando a emergência climática e a necessidade de
capacitação das pessoas para que haja sensibilização quanto às questões
ambientais e sociais, viabilizando assim as práticas sustentáveis em órgãos
públicos, empresas de qualquer porte, OSCs, comunidade e até mesmo almejando
uma crescente produção agrícola de Franca-SP e região, pautada por sistemas
sustentáveis como orgânica e agroflorestal, entre outros.
2.3 INDICADORES DE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS
Para identificar as boas práticas das empresas no que tange à
sustentabilidade, é necessário antes de tudo definir o que são práticas sustentáveis.
Para isso, existem os 47 indicadores de sustentabilidade58 consolidados por
multistakeholders59 e ofertados como relatórios de diagnóstico por organizações
como o Instituto Ethos.
A exemplo disso, em 2019, o Instituto Ethos, que é uma organização
sem fins lucrativos fundada por empresários em 1998, publicou um conjunto de
indicadores de sustentabilidade voltados a atender às MPEs, cientes da
importância econômica desse nicho e por acreditarem que eles podem mobilizar,
sensibilizar e auxiliar as empresas na gestão de negócios socialmente justos e
ambientalmente sustentáveis,

alinhando

os princípios

e comportamentos

socialmente responsáveis com os objetivos de desenvolvimento sustentável, a fim
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https://observatorio-politica-fiscal.ibre.fgv.br/posts/experiencia-internacional-do-imposto-sobregrandes-fortunas-na-ocde. Acesso em 08 Jan, 2021.
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https://www.ethos.org.br/conteudo/indicadores/documentos-de-apoio-a-aplicacao/#.WAYEmTWKuwc.
59
Multistakeholders: somado ao grupo de stakeholders, a rede criativa de comunicação dos prossumidores
com críticas que pressionam atitudes por parte das organizações.
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de “garantir a continuidade do negócio produzindo valor para a empresa e para a
sociedade.”
Figura 4 – Propósito dos Indicadores Ethos para Negócios Sustentáveis e
Responsáveis

Fonte: Instituto Ethos. Disponível em: https://indicadoresethos.ethos.org.br/. Acesso em 20
Jan, 2021.

Em parceria com o SEBRAE-RN, o Instituto Ethos disponibilizou, por
meio de uma plataforma online, uma edição especial de questionário-diagnóstico
contento 12 indicadores de sustentabilidade, idealizado como ferramenta de gestão
para auxiliar as micro e pequenas empresas na incorporação da sustentabilidade e
da responsabilidade social empresarial (RSE). Essa edição dos indicadores oferece
uma autoavaliação das práticas de gestão que auxilia no reconhecimento de suas
ações como já alinhadas à sustentabilidade, inclusive aos ODS, neste caso, o
documento está associado ao ODS 12 - Consumo e produção responsáveis (EthosSebrae, 2019, p.5).
Nesse

documento,

Ethos-Sebrae

(2019)

definem

que

sustentabilidade não está associada somente às questões ambientais, mas sim,
“diretamente associada aos processos que podem se manter e melhorar ao longo
do tempo”, portando há de se incluir nesta definição “os aspectos sociais,
econômicos, políticos e culturais”. Para tanto, as proposições de Deheinzelin (2012;
2019) são pertinentes neste trabalho para auxiliar a compreensão da visão
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sistêmica de sustentabilidade vista a partir das quatro dimensões: cultural,
ambiental, social e financeira, de maneira integrada e indissociável.
Quadro 1 – Sustentabilidade e Insustentabilidade na Prática
Insustentabilidade

Sustentabilidade

Esgotar recursos naturais.

Reciclar e evitar desperdícios.

Corrupção

Ética

Violência

Paz

Desigualdade

Justiça social

Baixos indicadores educacionais

Educação de qualidade para todos

Ditadura e autoritarismo

Democracia

Trabalho escravo e desemprego

Trabalho decente para todos

Poluição

Ar, solo e águas limpos

Encher as cidades de carros

Transporte coletivo e por bicicletas

Individualismo

Solidariedade

Cidade comandada por especulação
imobiliária

Cidade planejada para que cada habitante
tenha moradia digna, trabalho, serviços e
equipamentos públicos por perto

Sociedade que maltrata crianças, idosos e
deficientes

Sociedade que cuida de todos

Fonte: Adaptado de GRAJEW (apud ETHOS-SEBRAE; 2019)60

A cartilha intitulada “Indicadores Ethos-Sebrae para Micro e Pequenas
Empresas: Diagnóstico de RSE / Sustentabilidade para Pequenos Negócios” está
disponível virtual e gratuitamente61, porém o acesso ao questionário online com
devolutiva de diagnóstico para planejamento e os relatórios de impacto, passou a
ser para associados com valores anuais compatíveis com o porte das empresas
classificadas por faturamento.
A adequação dos indicadores de sustentabilidade Ethos, elegendo 12
dentre os 47 indicadores pensados exclusivamente para atender às demandas e
necessidades das micro e pequenas empresas, contribui ainda mais para

60
61

www3.ethos.org.br/cedo/o-que-e-e-o-que-não-e-sustentabilidade/#.WDXHUTWKuwd.
https://www.ethos.org.br/categoria/publicacoes/?pagina=1.
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reconhecer a importância e relevância desse nicho empresarial para economia do
país.
Conforme a orientação para preenchimento do questionáriodiagnóstico da empresa, sugere-se que haja participação ou representação de
todas as partes interessadas, ou seja, os stakeholders: sócios, empregados,
clientes, fornecedores. Para tanto, é necessário alinhar os objetivos do diagnóstico,
explicar os conceitos abordados no questionário, incentivar reuniões participativas
e o devido levantamento de dados da empresa.
O questionário é composto por quatro dimensões, sendo elas: Visão
e Estratégia; Governança e Gestão; Social; Ambiental. Com questões que
possibilitam respostas qualitativas binárias (“sim” ou “não”), de múltipla escolha,
descritivas e “NA” (não se aplica). Há também as questões quantitativas com
explicações de como calcular e preencher. A seguir, na figura (5), uma página do
questionário-diagnóstico, como exemplo.
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Figura 5 – Questionário-diagnóstico de Sustentabilidade Ethos-Sebrae

Fonte: Ethos-Sebare (2019, p.13)

Os 12 indicadores Ethos-Sebare voltadas às MPEs foram associados
aos ODS globais, de acordo com suas metas e indicadores, tendo-os como
parâmetros para o alinhamento das práticas empresariais ao desenvolvimento
sustentável. Esses indicadores podem ser conferidos no quadro a seguir, bem
como sua dimensão correspondente e as questões-diagnósticas que reconhecem
as boas práticas. Por fim, o ODS associado a cada uma dessas práticas tidas como
sustentáveis, assim o empresariado pode compreender suas ações como práticas
sustentáveis, além de definir metas e estratégias para aumentar as práticas
socioambientais praticadas por essas micro e pequenas empresas e possibilitar o
relato dessas boas práticas às partes interessadas
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Quadro 2 – 12 Indicadores Ethos-Sebare para Micro e Pequenas Empresas
Dimensão

Visão e
Estratégia

Título do
Indicador

1. Estratégia e
Sustentabilidade

2. Programa de
Integridade
(Compliance)

Governança
e Gestão

3. Gestão
Financeira e
Administração
do Negócio

Questões-diagnósticas*
os eventuais subitens em caso de resposta afirmativa
não foram considerados no quadro a fim de resumir o
conteúdo listado.

1.1 Tem definida sua declaração de missão,
visão e valores.
1.2 Elabora seu planejamento estratégico.
1.3 Integra aspectos de sustentabilidade em
seus processos de tomada de decisão.
1.4 Analisa os riscos (estratégicos, financeiros,
regulatórios, operacionais ou reputacionais) de
seu negócio.
2.1 A direção da empresa atua diretamente na
criação de uma cultura de integridade.
2.2 Atualiza-se constantemente na avaliação
de sua exposição ao risco de ser
responsabilizada por irregularidades ou atos
ilícitos contra a administração pública.
2.3 Proíbe a prática de pagamentos ou
recebimento irregulares que tenham como
objetivo facilitar negócios, influenciar decisões
em benefício da empresa ou induzir pessoas a
conceder permissões indevidas.
2.4 Mantém um documento escrito (um código
de conduta, por exemplo), no qual esclarece
quais são os comportamentos incentivados por
ela no que se refere às relações pessoais e
comerciais de seus empregados, orientando,
inclusive, como eles devem se relacionar com
a administração pública ou com servidores
públicos.
2.5 A empresa treina e capacita seus
empregados sobre questões relacionadas à
conduta ética e prevenção da corrupção.
2.6 Determina e divulga a seus empregados
quais são as sanções e punições previstas
para aqueles que violarem suas orientações
sobre conduta e comportamento ético.
2.7 Oferece algum canal para denúncia de
irregularidades, como um telefone, um e-mail
ou uma urna lacrada para esse fim.
2.8
Avalia
periodicamente
se
os
procedimentos existentes para prevenir a
corrupção estão funcionando.
3.1 Faz seu planejamento financeiro e prevê
alternativas para a manutenção de suas
atividades em momentos de queda de
demanda por seus produtos ou serviços.
3.2 Gerencia seu desempenho financeiro com
instrumentos de controle, como revisões de
orçamento, preço de venda e análise de fluxo
de caixa.
3.3 Monitora sua gestão por meio de
indicadores de suas diferentes áreas, como
Recursos Humanos e Vendas, entre outras.
3.4 Mantém separação clara entre os negócios
pessoais e os da organização, inclusive em
questões
relacionadas
às
finanças,
administração e doações.

ODS
associado
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4. Produtividade
e Inovação

5.
Relacionamento
e Gestão de
Fornecedores

6.
Relacionamento
com
Consumidores
ou Clientes

3.5 Tem estratégias para lidar com conflitos
societários, por meio, por exemplo, da
profissionalização da gestão para a sucessão.
3.6 Tem iniciativas de diálogo e engajamento
das partes interessadas (p.ex., emrpegados,
ONGs locais e consumidores, entre outros).
3.7 Divulga informativos sobre sua gestão,
apresentando informações financeiras e não
financeiras.
4.1 Revê seus processos para garantir maior
eficiência na entrega de seus produtos ou
serviços.
4.2 Estabelece critérios para garantir a
qualidade de seus produtos ou serviços.
4.3 Possui algum tipo de certificação voluntária
de produtos, processos de produção, serviços
ou sistema de gestão, como a ISO 14001, o
FSC ou a SA8000, entre outras.
4.4 Aprimora continuamente seu portifólio de
produtos ou serviços, visando aumentar a
satisfação do cliente ou consumidor.
4.5 Inova seu portifólio de produtos ou
serviços, aumentando a participação de itens
que tenham sinergia com a sustentabilidade e
que gerem benefícios a uma de suas
dimensões (econômico-financeira, social,
ambiental ou ética).
4.6 A empresa entrega seus produtos ou
realiza seus serviços no prazo acordado com
o cliente.
5.1 Exige nota fiscal de todos os produtos
adquiridos.
5.2 Tem conhecimento de quais são seus
principais fornecedores.
5.3 A empresa adota critérios de compra que
levam em conta a garantia de origem,
assegurando uma produção ambientalmente
correta e socialmente justa.
5.4 Prioriza a compra de fornecedores locais.
5.5 Usa informações públicas relevantes,
como a Lista de Transparência sobre Trabalho
Escravo Contemporâneo ou o Cadastro
Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
(CEIS), como método decisório de compras.
5.6 Estabelece em seus contratos com
fornecedores cláusulas que exigem a
conformidade com leis e regulamentos.
6.1 Possui canal formal de comunicação com
seus consumidores/clientes, como caixa de
sugestões ou o número de telefone e e-mail de
quem possa atender.
6.2 Os produtos ou materiais de comunicação
da empresa trazem sempre instruções claras
sobre como entrar em contato com ela, como
endereço para correspondência, telefone para
contato, site ou e-mail.
6.3 A empresa realizou, nos últimos dois anos,
pesquisa
de
satisfação
entre
seus
consumidores/clientes para, com base nos
resultados, implementar melhorias em seus
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7. Cumprimento
das Leis
Trabalhistas,
Tributárias e
Ambientais

Social

8. Relação com
Empregados

produtos/serviços, incluindo serviços pré e
pós-venda, com transparência e ética nas
relações.
6.4 Promove treinamento de seus profissionais
de atendimento para garantir uma resposta
rápida e uma relação ética e de respeito aos
direitos do consumidor/cliente.
6.5 Atende a legislação e fornece aos
consumidores dados relevantes de forma
completa, precisa e compreensível no rótulo
de seus produtos ou na divulgação de seus
serviços.
6.6 Em sua propaganda, representa as
pessoas de forma respeitosa e não
discriminatória.
7.1 Possui as licenças e alvarás necessários
para a sua atuação.
7.2
Possui
um
responsável
técnico
credenciado por sua respectiva entidade de
classe.
7.3 Instrui seus empregados para que
conheçam as leis a que estão submetidos.
7.4 Foi autuada, nos últimos dois anos, por
algum tipo de não conformidade com leis ou
regulamentos trabalhistas.
7.5 Foi autuada, nos últimos dois anos, por
algum tipo de não conformidade com leis ou
regulamentos tributários.
7.6 Foi autuada, nos últimos dois anos, por
algum tipo de não conformidade com leis ou
regulamentos ambientais
7.7 Foi autuada, nos últimos dois anos, por
algum tipo de não conformidade com leis ou
regulamentos sanitários.
8.1 Paga seus empregados no dia
estabelecido no contrato de trabalho.
8.2 Prioriza a contratação de empregados da
comunidade do entorno.
8.3 Promove um ambiente de respeito e
colaboração entre os empregados.
8.4 Promove um ambiente que valoriza todos
os tipos de diversidade.
8.5 Promove igualdade de tratamento para
mulheres e homens no recrutamento,
designação
de
tarefas,
treinamento,
oportunidades de progresso, remuneração e
rescisão de contrato de trabalho.
8.6 Oferece um canal de fácil acesso para
receber e encaminhar sugestões ou
reclamações relativas às condições de
trabalho.
8.7 As dependências da empresa possuem
recursos que facilitam o deslocamento e a
convivência de pessoas com deficiência
motora, auditiva e visual (p.ex., rampas, avisos
de segurança em braile, sinais luminosos e
sonoros em áreas de circulação de veículos ou
máquinas etc.)
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9. Compromisso
com o
Desenvolvimento
Profissional

10. Saúde e
Segurança dos
Empregados

11.
Relacionamento
com a
Comunidade

8.8 A empresa estabelece sua relação de
trabalho com empregados usando os
seguintes tipos de contrato de trabalho: Prazo
indeterminado, Prazo determinado, Prestação
de serviços, De experiência, Temporário.
9.1 Tem todos os empregados alfabetizados.
9.2 Orienta seus empregados para o exercício
de sua função.
9.3 Oferece aos empregados treinamentos
para aprimorarem a realização de suas
atividades.
9.4 Valoriza e incentiva o desenvolvimento
profissional de seus empregados
9.5 Subsidia cursos para os empregados.
9.6 Os administradores da empresa –
sócios(as), proprietários(as), diretores e
gerentes – investem em sua própria
capacitação,
aprimorando
seus
conhecimentos técnicos e de gestão
empresarial.
10.1 Oferece instalações em boas condições
de uso.
10.2 Oferece a seus empregados um ambiente
físico agradável e seguro, incentivando
cuidados com higiene e saúde.
10.3 Mantém todos os documentos legais
relativos a saúde e segurança do trabalho
(SST) atualizados e completos, como análise
de riscos ambientais e relatórios de incidentes
e acidentes, entre outros.
10.4 Treina e conscientiza os empregados
sobre a prevenção de acidentes ou de
incêndios.
10.5 Fornece, treina e conscientiza a respeito
do uso de equipamento de proteção individual
(EPI).
10.6 Está aberta a sugestões de seus
empregados relativas à saúde e segurança.
10.7 Realiza atividades de promoção de
qualidade de vida, como espaços de
reconhecimento
dos
empregados,
celebrações
de
datas
comemorativas,
campanhas de vacinação, biblioteca ou jogos
esportivos.
10.8 Tem mecanismos para prevenir e
combater situações de assédio moral.
10.9 Tem mecanismos para prevenir e
combater situações de assédio sexual.
11.1 Tem um canal de diálogo com a
população da comunidade, como caixa de
sugestões ou o número de telefone e e-mail de
quem possa atender.
11.2 Incentiva o trabalho voluntário de seus
empregados.
11.3 “Adotou” pelo menos uma organização de
sua comunidade e mobiliza sua rede de
contatos em favor dela.
11.4 Como resultado de sua atividade na
comunidade, a empresa acredita que obteve
benefícios para o negócio, como o aumento de
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Ambiental

12. Uso
Sustentável de
Recursos
Naturais e
Insumos da
Produção

vendas, a melhoria na relação com os
fornecedores, a aquisição de novos contatos
ou clientes ou a menor rotatividade de pessoal,
entre outros.
12.1 Conhece e entende os impactos de suas
atividades sobre o meio ambiente (como
emissão de poluentes, erosão do solo, alto
consumo de energia, de água e de
combustível, entre outros).
12.2 Já foi obrigada a tomar iniciativa para
solucionar
problemas
causados
pelas
mudanças climáticas, como enchentes,
deslizamentos ou desertificação.
12.3 Discute parcerias com fornecedores
visando o retorno ao fabricante de materiais
descartados (como produtos vencidos, pneus
usados, pilhas, baterias etc.).
12.4 Procura utilizar em seus processos
materiais que causem menos danos ao meio
ambiente.
12.5 Recicla ou reutiliza os materiais de suas
instalações e/ou de seus processos
produtivos, visando a redução de desperdício
de matéria-prima.
A empresa pratica em suas dependências:
12.6 Coleta seletiva de lixo (tem, por exemplo,
recipientes identificados para papel, vidro,
metal, plástico e material orgânico).
12.7 Economia no consumo de papel (como a
utilização da frente e do verso das folhas)
12.8 Redução do consumo de energia (por
meio, por exemplo, da melhoria na iluminação
natural, de aparelhos eletrônicos de menor
consumo de energia, de dispositivo para cortar
a energia quando o aparelho não está em uso
etc.)
12.9 Redução do consumo de água (pela
instalação de torneiras com fechamento
automático e de descargas com vazão
reduzida, pelo aproveitamento da água da
chuva para atividades industriais etc.).
12.10 Destinação final adequada para
resíduos que necessitem de tratamento
específico, como pilhas, baterias, óleos, pneus
e lixo hospitalar, entre outros.

Fonte: Adaptado de Ethos-Sebrae (2019, p.16-41)

Como etapas de adequação para negócios sustentáveis, o Instituto
Ethos sugere que com o autodiagnóstico é possível dimensionar as ações da
empresa e estabelecer um planejamento, escolhendo e priorizando metas e
indicadores de acordo com a atividade e propósito da empresa. Por fim, é possível
fazer o relato de sustentabilidade para a comunidade, informando suas práticas
sustentáveis e ações em prol de mitigar possíveis danos.
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Essa visibilidade das práticas sustentáveis tem potencial de
influenciar novos clientes, engajar empregados, além de incentivar outras
empresas a seguirem pelo mesmo caminho de busca pela sustentabilidade, onde
a concorrência almeja a mesma visibilidade, influência e engajamento.
Nesse ínterim, entendemos que a sinergia gerada contribui
indistintamente para o desenvolvimento sustentável local. Por sua vez, quando
essa ação ganha capilaridade em escala, gera desenvolvimento regional, com isso,
há ganhos para o meio ambiente e para a sociedade, entendemos assim que o
impacto se dá desde o nível local até o global.
Segundo os dados do Instituto Ethos, 3.700 empresas já aderiram
voluntariamente aos indicadores de sustentabilidade conforme é possível conferir
nas tabelas a seguir:

Tabela 1 – Adesão de Empresas Nacionais aos Indicadores de Sustentabilidade

Fonte: Instituto Ethos. Disponível em: https://indicadoresethos.ethos.org.br/. Acesso em 20
Jan, 2021.
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Os Conselhos que pautaram as ações do Instituto Ethos o auxiliaram
nesse processo de consolidação dos indicadores de sustentabilidade e atuaram
como multistakeholders, ou seja, partes interessadas nos impactos das empresas
de modo amplo, englobando representantes de diversas instituições: organizações
sem fins lucrativos, instituições financeiras, institutos de pesquisas, instituições de
ensino superior, entre outras, que tem demonstrado engajamento nas causas
sociais e ambientais de modo notório e, portanto, respeitadas no meio empresarial.
Figura 6 – Conselho Orientador para Consolidação dos Indicadores de
Sustentabilidade Ethos.

Fonte: Instituto Ethos. Disponível em: https://indicadoresethos.ethos.org.br/. Acesso em 20
Jan, 2021.
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Figura 7 – Conselho Consultivo para Consolidação dos Indicadores de
Sustentabilidade Ethos

Fonte: Instituto Ethos. Disponível em: https://indicadoresethos.ethos.org.br/. Acesso em 20
Jan, 2021.

Figura 8 – Conselho Consultivo Técnico para Consolidação dos Indicadores de
Sustentabilidade Ethos

Fonte: Instituto Ethos. Disponível em: https://indicadoresethos.ethos.org.br/. Acesso em 20
Jan, 2021.
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Nesse contexto, entendemos que a comunicação das práticas
sustentáveis nos relatórios de sustentabilidade propostos pelo Instituto Ethos, por
exemplo, possibilitam uma interação entre empresas, sociedade, OSCs e órgãos
públicos,

criando um ambiente em rede propício para constituir as redes de

sustentabilidade, ou seja, a comunicação das boas práticas das empresas que tem
impactos sociais e ambientais locais, que se alinham aos ODS globais e que
atendem às exigências dos multistakeholders do século XXI, interconectados de
modo transmidiático, possuem potencial de transformações no sentido do
desenvolvimento sustentável.
Nos quadros a seguir apresentamos os ODS que foram selecionados
para o estudo do Ethos-Sebrae, bem como suas metas globais, a fim de clarificar a
relação dos indicadores de sustentabilidade às metas globais. A proximidade do
texto dos indicadores Ethos com as metas globais é evidente e essa análise
possibilita compreender como as práticas sustentáveis empresariais podem
contribuir para o desenvolvimento sustentável local, regional e, em escala, global.
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Quadro 3a – Metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável sustentabilidade
relacionados aos indicadores de sustentabilidade propostos às MPES pelo EthosSebrae
ODS

METAS

1

2

3

4

5

6

5

6

7

Alcançar a igualdade de gênero e
empoderar todas as mulheres e
meninas

Assegurar a disponibilidade e
gestão sustentável da água e
saneamento para todas e todos

Assegurar o acesso confiável, sustentável,
moderno e a preço acessível à energia para
todas e todos

8
Promover o crescimento econômico
sustentado, inclusivo e sustentável,
emprego pleno e produtivo e trabalho
decente para todas e todos

7

6

5

6

Acabar com todas as formas de
discriminação contra todas as mulheres e
meninas em toda parte

Até 2030, alcançar o acesso universal e
equitativo a água potável e segura para todos

Até 2030, assegurar o acesso universal, confiável,
moderno e a preços acessíveis a serviços de
energia

Sustentar o crescimento econômico per capita de
acordo com as circunstâncias nacionais e, em
particular, um crescimento anual de pelo menos 7% do
produto interno bruto [PIB] nos países menos

Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e
Eliminar todas as formas de violência
higiene adequados e equitativos para todos, e
contra todas as mulheres e meninas nas
Até 2030, aumentar substancialmente a
acabar com a defecação a céu aberto, com
esferas públicas e privadas, incluindo o
participação de energias renováveis na matriz
especial atenção para as necessidades das
tráfico e exploração sexual e de outros
energética global
mulheres e meninas e daqueles em situação de
tipos
vulnerabilidade
Até 2030, melhorar a qualidade da água,
reduzindo a poluição, eliminando despejo e
Eliminar todas as práticas nocivas, como minimizando a liberação de produtos químicos
Até 2030, dobrar a taxa global de melhoria da
os casamentos prematuros, forçados e de e materiais perigosos, reduzindo à metade a
eficiência energética
crianças e mutilações genitais femininas
proporção de águas residuais não tratadas e
aumentando substancialmente a reciclagem e
reutilização segura globalmente
Reconhecer e valorizar o trabalho de
Até 2030, aumentar substancialmente a
Até 2030, reforçar a cooperação internacional para
assistência e doméstico não remunerado,
eficiência do uso da água em todos os setores
facilitar o acesso a pesquisa e tecnologias de
por meio da disponibilização de serviços
e assegurar retiradas sustentáveis e o
energia limpa, incluindo energias renováveis,
públicos, infraestrutura e políticas de
abastecimento de água doce para enfrentar a eficiência energética e tecnologias de combustíveis
proteção social, bem como a promoção da
escassez de água, e reduzir substancialmente
fósseis avançadas e mais limpas, e promover o
responsabilidade compartilhada dentro do
o número de pessoas que sofrem com a
investimento em infraestrutura de energia e em
lar e da família, conforme os contextos
escassez de água
tecnologias de energia limpa
nacionais
Até 2030, expandir a infraestrutura e modernizar a
tecnologia para o fornecimento de serviços de
Garantir a participação plena e efetiva das
Até 2030, implementar a gestão integrada dos
energia modernos e sustentáveis para todos nos
mulheres e a igualdade de oportunidades
recursos hídricos em todos os níveis, inclusive países em desenvolvimento, particularmente nos
para a liderança em todos os níveis de
via cooperação transfronteiriça, conforme
países menos desenvolvidos, nos pequenos
tomada de decisão na vida política,
apropriado
Estados insulares em desenvolvimento e nos
econômica e pública
países em desenvolvimento sem litoral, de acordo
com seus respectivos programas de apoio
Assegurar o acesso universal à saúde
sexual e reprodutiva e os direitos
reprodutivos, como acordado em
conformidade com o Programa de Ação da Até 2020, proteger e restaurar ecossistemas
Conferência Internacional sobre População relacionados com a água, incluindo montanhas,
e Desenvolvimento e com a Plataforma de florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos
Ação de Pequim e os documentos
resultantes de suas conferências de
revisão

Atingir níveis mais elevados de produtividade das
economias por meio da diversificação, modernização
tecnológica e inovação, inclusive por meio de um foco
em setores de alto valor agregado e dos setores
intensivos em mão de obra
Promover políticas orientadas para o desenvolvimento
que apoiem as atividades produtivas, geração de
emprego decente, empreendedorismo, criatividade e
inovação, e incentivar a formalização e o crescimento
das micro, pequenas e médias empresas, inclusive por
meio do acesso a serviços financeiros
Melhorar progressivamente, até 2030, a eficiência dos
recursos globais no consumo e na produção, e
empenhar-se para dissociar o crescimento econômico
da degradação ambiental, de acordo com o Plano
Decenal de Programas sobre Produção e Consumo
Sustentáveis, com os países desenvolvidos assumindo
a liderança

Até 2030, alcançar o emprego pleno e produtivo e
trabalho decente para todas as mulheres e homens,
inclusive para os jovens e as pessoas com deficiência,
e remuneração igual para trabalho de igual valor

Até 2020, reduzir substancialmente a proporção de
jovens sem emprego, educação ou formação

7

Realizar reformas para dar às mulheres Até 2030, ampliar a cooperação internacional e
direitos iguais aos recursos econômicos,
o apoio à capacitação para os países em
bem como o acesso a propriedade e
desenvolvimento em atividades e programas
controle sobre a terra e outras formas de relacionados à água e saneamento, incluindo a
propriedade, serviços financeiros, herança coleta de água, a dessalinização, a eficiência no
e os recursos naturais, de acordo com as
uso da água, o tratamento de efluentes, a
leis nacionais
reciclagem e as tecnologias de reuso

Tomar medidas imediatas e eficazes para erradicar o
trabalho forçado, acabar com a escravidão moderna e o
tráfico de pessoas, e assegurar a proibição e
eliminação das piores formas de trabalho infantil,
incluindo recrutamento e utilização de crianças-soldado,
e até 2025 acabar com o trabalho infantil em todas as
suas formas

8

Aumentar o uso de tecnologias de base,
Apoiar e fortalecer a participação das
em particular as tecnologias de informação
comunidades locais, para melhorar a gestão da
e comunicação, para promover o
água e do saneamento
empoderamento das mulheres

Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes
de trabalho seguros e protegidos para todos os
trabalhadores, incluindo os trabalhadores migrantes, em
particular as mulheres migrantes, e pessoas em
empregos precários

9

Adotar e fortalecer políticas sólidas e
legislação aplicável para a promoção da
igualdade de gênero e o empoderamento
de todas as mulheres e meninas em todos
os níveis

10

11

12

Fonte: Adaptado ONU, 2020.

Até 2030, elaborar e implementar políticas para
promover o turismo sustentável, que gera empregos e
promove a cultura e os produtos locais
Fortalecer a capacidade das instituições financeiras
nacionais para incentivar a expansão do acesso aos
serviços bancários, de seguros e financeiros para todos
Aumentar o apoio da Iniciativa de Ajuda para o Comércio
[Aid for Trade] para os países em desenvolvimento,
particularmente os países menos desenvolvidos,
inclusive por meio do Quadro Integrado Reforçado para
a Assistência Técnica Relacionada com o Comércio
para os países menos desenvolvidos
Até 2020, desenvolver e operacionalizar uma estratégia
global para o emprego dos jovens e implementar o
Pacto Mundial para o Emprego da Organização
Internacional do Trabalho [OIT]
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Quadro 3b – Metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável sustentabilidade
relacionados aos indicadores de sustentabilidade propostos às MPES pelo EthosSebrae
11
ODS

Tornar as cidades e os assentamentos
humanos inclusivos, seguros,
resilientes e sustentáveis

METAS

10

12

13

16

Assegurar padrões de produção e de
consumo sustentáveis

Tomar medidas urgentes para
combater a mudança climática e
seus impactos (*)

Paz, justiça e instituições eficazes

11

6

12

Implementar o Plano Decenal de Programas sobre
Produção e Consumo Sustentáveis, com todos os Reforçar a resiliência e a capacidade de
Reduzir significativamente todas as formas de
países tomando medidas, e os países
adaptação a riscos relacionados ao clima
violência e as taxas de mortalidade relacionada
desenvolvidos assumindo a liderança, tendo em
e às catástrofes naturais em todos os
em todos os lugares
conta o desenvolvimento e as capacidades dos
países
países em desenvolvimento

1

Até 2030, garantir o acesso de todos à habitação
segura, adequada e a preço acessível, e aos
serviços básicos e urbanizar as favelas

2

Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de
transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a
preço acessível para todos, melhorando a segurança
rodoviária por meio da expansão dos transportes
públicos, com especial atenção para as
necessidades das pessoas em situação de
vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com
deficiência e idosos

3

Até 2030, reduzir pela metade o desperdício de
Melhorar a educação, aumentar a
Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e
alimentos per capita mundial, nos níveis de varejo e conscientização e a capacidade humana Promover o Estado de Direito, em nível nacional e
sustentável, e as capacidades para o planejamento e
do consumidor, e reduzir as perdas de alimentos
e institucional sobre mitigação,
internacional, e garantir a igualdade de acesso à
gestão de assentamentos humanos participativos,
ao longo das cadeias de produção e
adaptação, redução de impacto e alerta
justiça para todos
integrados e sustentáveis, em todos os países
abastecimento, incluindo as perdas pós-colheita
precoce da mudança do clima

4

Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o
patrimônio cultural e natural do mundo

Implementar o compromisso assumido
pelos países desenvolvidos partes da
Convenção Quadro das Nações Unidas
Até 2020, alcançar o manejo ambientalmente
sobre Mudança do Clima [UNFCCC] para
saudável dos produtos químicos e todos os
a meta de mobilizar conjuntamente US$
resíduos, ao longo de todo o ciclo de vida destes, 100 bilhões por ano a partir de 2020, de
Até 2030, reduzir significativamente os fluxos
de acordo com os marcos internacionais
todas as fontes, para atender às
financeiros e de armas ilegais, reforçar a
acordados, e reduzir significativamente a liberação
necessidades dos países em
recuperação e devolução de recursos roubados e
destes para o ar, água e solo, para minimizar seus desenvolvimento, no contexto das ações combater todas as formas de crime organizado
impactos negativos sobre a saúde humana e o
de mitigação significativas e
meio ambiente
transparência na implementação; e
operacionalizar plenamente o Fundo
Verde para o Clima por meio de sua
capitalização o mais cedo possível

5

Até 2030, reduzir significativamente o número de
mortes e o número de pessoas afetadas por
catástrofes e substancialmente diminuir as perdas
econômicas diretas causadas por elas em relação
ao produto interno bruto global, incluindo os
desastres relacionados à água, com o foco em
proteger os pobres e as pessoas em situação de
vulnerabilidade

Até 2030, reduzir substancialmente a geração de
resíduos por meio da prevenção, redução,
reciclagem e reuso

Promover mecanismos para a criação de
capacidades para o planejamento
relacionado à mudança do clima e à
gestão eficaz, nos países menos
desenvolvidos, inclusive com foco em
mulheres, jovens, comunidades locais e
marginalizadas

6

Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per
capita das cidades, inclusive prestando especial
atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos
municipais e outros

Incentivar as empresas, especialmente as
empresas grandes e transnacionais, a adotar
práticas sustentáveis e a integrar informações de
sustentabilidade em seu ciclo de relatórios

(*) Reconhecendo que a Convenção
Quadro das Nações Unidas sobre
Mudança do Clima [UNFCCC] é o fórum Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e
internacional intergovernamental primário
transparentes em todos os níveis
para negociar a resposta global à
mudança do clima.

7

Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços
públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes,
particularmente para as mulheres e crianças,
pessoas idosas e pessoas com deficiência

Promover práticas de compras públicas
sustentáveis, de acordo com as políticas e
prioridades nacionais

Garantir a tomada de decisão responsiva,
inclusiva, participativa e representativa em todos
os níveis

8

Apoiar relações econômicas, sociais e ambientais
positivas entre áreas urbanas, periurbanas e rurais,
reforçando o planejamento nacional e regional de
desenvolvimento

Até 2030, garantir que as pessoas, em todos os
lugares, tenham informação relevante e
conscientização para o desenvolvimento
sustentável e estilos de vida em harmonia com a
natureza

Ampliar e fortalecer a participação dos países em
desenvolvimento nas instituições de governança
global

Até 2030, alcançar a gestão sustentável e o uso
eficiente dos recursos naturais

Integrar medidas da mudança do clima
Acabar com abuso, exploração, tráfico e todas as
nas políticas, estratégias e planejamentos
formas de violência e tortura contra crianças
nacionais

Reduzir substancialmente a corrupção e o
suborno em todas as suas formas

9

Até 2020, aumentar substancialmente o número de
cidades e assentamentos humanos adotando e
implementando políticas e planos integrados para a
Apoiar países em desenvolvimento a fortalecer
inclusão, a eficiência dos recursos, mitigação e
suas capacidades científicas e tecnológicas para
adaptação às mudanças climáticas, a resiliência a
mudar para padrões mais sustentáveis de
desastres; e desenvolver e implementar, de acordo
produção e consumo
com o Marco de Sendai para a Redução do Risco de
Desastres 2015-2030, o gerenciamento holístico do
risco de desastres em todos os níveis

Até 2030, fornecer identidade legal para todos,
incluindo o registro de nascimento

10

Apoiar os países menos desenvolvidos, inclusive por
Desenvolver e implementar ferramentas para
meio de assistência técnica e financeira, para
monitorar os impactos do desenvolvimento
construções sustentáveis e resilientes, utilizando
sustentável para o turismo sustentável, que gera
materiais locais
empregos, promove a cultura e os produtos locais

Assegurar o acesso público à informação e
proteger as liberdades fundamentais, em
conformidade com a legislação nacional e os
acordos internacionais

11

Racionalizar subsídios ineficientes aos
combustíveis fósseis, que encorajam o consumo
exagerado, eliminando as distorções de mercado,
de acordo com as circunstâncias nacionais,
inclusive por meio da reestruturação fiscal e a
eliminação gradual desses subsídios prejudiciais,
caso existam, para refletir os seus impactos
ambientais, tendo plenamente em conta as
necessidades específicas e condições dos países
em desenvolvimento e minimizando os possíveis
impactos adversos sobre o seu desenvolvimento
de uma forma que proteja os pobres e as
comunidades afetadas

12

Fonte: Adaptado ONU, 2020.

Fortalecer as instituições nacionais relevantes,
inclusive por meio da cooperação internacional,
para a construção de capacidades em todos os
níveis, em particular nos países em
desenvolvimento, para a prevenção da violência e
o combate ao terrorismo e ao crime

Promover e fazer cumprir leis e políticas não
discriminatórias para o desenvolvimento
sustentável
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3. REDES DE SUSTENTABILIDADE
“Para aquele que, por amor à natureza,
estabelece comunhão com as suas
formas visíveis, ela se expressa de
maneira diferente...”
WILLIAM CULLEN BRYANT
Apresentaremos no capítulo três o conceito de comunicação em redes
criativas, partindo do pressuposto de que possibilitar a constituição das micro e
pequenas empresas em redes de sustentabilidade, quando somados às
configurações da economia circular, (WEETMAN, 2019; EMF, 2020) permitirá de
um lado a divulgação e circulação das práticas sustentáveis, a fim de que as
empresas exerçam seu papel de reponsabilidade social, desempenhando função
informativa e educativa entre os stakeholders. De outro lado, a organização das
micro e pequenas empresas em redes contribuirá significativamente para o
fortalecimento de cada empresa, e consequentemente, dos setores como os
pesquisados neste trabalho.
3.1 O CONCEITO DE REDES
A princípio, “Rede” pode ser compreendida como “qualquer coisa
onde tudo se conecta e flui: informações, bens e pessoas.” (DEHEINZELIN, 2019),
que pode ser apresentada, segundo Baran (1964 apud DEHEINZELIN, 2019), sob
três perspectivas: Rede Centralizada, Rede Descentralizada e Rede Distribuída,
representadas na figura a seguir para melhor compreensão.
Figura 9 – Conceito de Redes

Rede Centralizada

Rede Descentralizada

Monarquia/ Monopólio

República/ Rev. Industrial

Fonte: Adaptado de Deheinzelin (2019).

Rede Distribuída
Novo Modelo Político-Econômico
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As divisões acerca da definição de redes centralizadas e
descentralizadas foram comparadas a períodos políticos como a monarquia e a
república, a fim de contrastar a união e a divisão do conceito de rede em momentos
diferentes da história. No mesmo sentido, estão as referências a monopólio e às
mudanças na economia global ocasionadas pela revolução industrial.
Por fim, na visão da futurista e pioneira no setor da economia criativa
como estratégia de desenvolvimento e sustentabilidade, Deheinzelin62 (2012; 2019)
definiu redes distribuídas como sendo tudo aquilo que explica o momento atual:
tudo está conectado com tudo, em tempo real, sendo que a combinação de Internet
com tecnologias mobile permite fluxo direto de informação, bens, acesso a pessoas
e coisas, tomada de decisão etc. O ritmo passa a ser exponencial. Dessa
perspectiva, a autora compreende que a criatividade é um fenômeno intangível,
subjetivo e abstrato que, quando combinado às relações interpessoais, multiplicase exponencialmente, resultando em redes criativas. Como exemplos de redes
criativas, temos (DEHEINZELIN, 2019):
•

Wikipédia – já é a maior enciclopédia livre de conhecimento compartilhado
do mundo, atualizada e alterada por todos os usuários.

•

Money Fix – comunidades tradicionais em Bali que se beneficiam da relação
tempo versus dinheiro.

•

Ñandeva – artesanato indígena no desenvolvimento local convergindo povos
da intersecção: Argentina, Brasil e Paraguai.

•

Movimento das Empresas B – Empresas que priorizam o modelo de negócio
pautado no benefício que geram nas dimensões social e ambiental,
certificam e normatizam requisitos de empresas pautadas pela ética e o
propósito do negócio antes do lucro.

•

Crowdfunding – vaquinha virtual como fundo de amparo ou investimento em
uma causa comum.

•

Blockchain – protocolo da confiança, códigos abertos, pagamentos
instantâneos.

•

Tem açúcar – troca de utensílios entre vizinhos como meio de evitar a
compra desnecessária e o consumismo, promovendo o ato de compartilhar.

62

Lala Deheinzelin foi indicada pela P2P Foundation, como uma das 100 Mulheres que estão co-criando a
sociedade colaborativa na categoria de “Pioneiras e Defensoras nos Negócios e Economia Ética”.
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•

Brincou Trocou – aluguel de brinquedos e utensílios de bebê descartados.

•

Roupateca colaborativa – assinatura mensal de roupas usadas.
Câmara (2018b), concebendo o processo de desenvolvimento

regional do ponto de vista da convergência cultural e midiática (JENKINS, 2009,
2014, 2016) na qual as sociedades estão inseridas, compreende que “a
comunicação organiza os imperativos da economia e das identidades culturais
(KUMARAVADIVELU, 2006, p. 131)”. (CÂMARA, p. 1, 2018b)
Dessa perspectiva, a autora adota como redes criativas as redes
comunicativas funcionais e autogenerativas que materializam, criam, veiculam e
refletem a sociedade inserida no contexto do intangível e da lógica transmídia.
(CÂMARA, p. 2, 2018b).
Para a autora,
se desenvolvimento implica inovação, partimos do pressuposto de
que as redes criativas são as conexões que movem o mundo; são
a mola propulsora das mudanças das formas de vida e das cadeias
produtivas locais e globais, uma vez que veiculam arte,
entretenimento e educação – três pilares que devem sustentar o
devir dos sujeitos e consequentemente das sociedades. (CÂMARA,
2018b, p.3)

3.2 ECONOMIA CIRCULAR
Ellen MacArthur Foundantion (2020) define que “uma economia
circular é baseada nos princípios de eliminação de resíduos e poluição,
manutenção de produtos e materiais em uso e regeneração de sistemas naturais.”
E acrescenta:
Olhando para além do atual modelo industrial extrativo de coleta e
desperdício, uma economia circular visa redefinir o crescimento,
com foco em benefícios positivos para toda a sociedade. Implica o
desacoplamento gradual da atividade econômica do consumo de
recursos finitos e a eliminação dos resíduos do sistema. Apoiado
para uma transição para fontes de energias renováveis, o modelo
circular constrói capital econômico, natural e social. (EMF, 2020)

61

A transição para a Economia Circular depende da ressignificação da
matéria-prima, demanda “inovações disruptivas” e passa a ser constituída de
subprodutos, reuso, materiais renováveis ou reciclados, que por sua vez,
distribuirão novos subprodutos. A matéria-prima tem como destino deixar de ser
extrativa para ser circular, do início ao fim do processo. “À medida que as pesquisas
criam novas maneiras de extrair valor do que antes era lixo, a cadeia de
suprimentos deve evoluir continuamente para sustentar os novos fluxos de
materiais e produtos.” (WEETMAN, 2019, p. 35)
A Economia Circular exige a ressignificação das cadeias de
suprimentos, portanto, possibilita a venda de serviços em vez da venda de
produtos. Isso desencadeia a necessidade de redesign, ou seja, redesenhar o
produto e do suporte de “redes simbióticas colaborativas, capazes de se
interconectar dentro dos e entre os setores de atividade.” (WEETMAN, 2019, p.3435)
Figura 10 – Jargão para uma Nova Revolução Industrial – Inovações Disruptivas

Fonte: WEETMAN, 2019, p.34.
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Assim sendo, o produto perfeito é aquele feito de componentes que
são possíveis de desmontar, reparar e remontar. Projetado para desconstrução e
reaproveitamento máximo de seus componentes, em suma, ele é idealizado para
ser “engajador, trocável, compartilhável e reparável – para ter vida própria” como
sugerido por Wesling (2015 apud WEETMAN, 2019, p.67).
3.2.1 A Escalada do Capitalismo Regenerativo
Antes de abordar os exemplos de modelos de negócios pautados pela
Economia Circular, gostaríamos de contextualizar a demanda por um capitalismo
regenerativo no lugar do capitalismo degenerativo e suas perspectivas lineares
ultrapassadas.
Conforme os estudos de Weetman (2019), as escolas que
influenciaram a Economia Circular têm como start os anos 1950, quando o contexto
pós-guerra e a corrida armamentista foram acompanhadas de crescimento
tecnológico e degradação ambiental. Nesse ínterim, Rachel Carson questionou os
impactos de pesticidas no meio ambiente em seu livro “Primavera Silenciosa”
(1962), obtendo críticas e tentativas de censura por parte das indústrias químicas.
Em seguida, Paul Ehrlich apresentou em seu livro “A bomba populacional” (1968),
sua preocupação com o crescimento populacional e seus impactos no meio
ambiente como: poluição do “ar-água-terra” e produção limitada de alimentos em
relação à quantidade ilimitada de pessoas. Alinhada às ideias anteriores de Thomas
Malthus em “Primeiro Ensaio” de 1798, Ehrlich propôs o controle do crescimento
populacional como solução à degradação ambiental e ao desabastecimento de
alimentos. (CARMO et al, 2019).
Em 1972, quando “Os Limites do Crescimento” foi lançado como
resultado dos estudos de um grupo de empresários e cientistas, chamado de “Clube
de Roma” (em referência a capital italiana onde foi fundado), as previsões foram
também pessimistas acerca dos impactos do crescimento populacional, da
expansão industrial e das consequentes degradações ambientais no modelo linear
de extração-consumo-descarte. Essas previsões foram comparadas à realidade
após 30 anos de seu lançamento e constatadas nos “Relatórios recentes da ONU,
da Comissão Europeia, da OCDE e do Fórum Econômico Mundial e de consultorias
de gestão globais” (WEETMAN, 2019, p.43).
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Figura 11 – População Mundial 1950-2010

Fonte: WORLD ECONOMIC FORUM. 24 gráficos que todo líder deve ver. Disponível
em:
https://www.weforum.org/agenda/2015/01/24-charts-every-leader-should-see/.
Acesso em 13 Jan, 2021.

Em complemento a esses dados, propomos a análise do gráfico “A
Grande Aceleração”63, no qual observamos a compilação de números referentes
ao crescimento populacional e sua relação com o crescimento do PIB real (US$
trilhões), do uso primário de energia (exajoule) e do uso de água (milhares de m³),
que tiveram elevação vertiginosa a partir dos anos 1950 (WEETMAN, 2019, p.41).
Percebemos, ainda, que as mudanças ocorridas nesse período foram tão
expressivas que chamaram a atenção de cientistas, instituições e consumidores
que passaram a questionar as formas de produzir, vender e consumir.
Furtado (2013, p.167-175) se debruça sobre as projeções alarmistas
do crescimento populacional, identificando as pressões sobre os “recursos não
reprodutíveis”, explicando ainda como é impossível a maioria da população
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Disponível em: https://www.weforum.org/agenda/2015/01/24-charts-every-leader-should-see/. Acesso
em 12 Jan, 2021.
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periférica alcançar o padrão de consumo imposto no sistema capitalista, onde a
minoria centrista se beneficia dos enormes sacrifícios dos mais pobres, que iludidos
com o desenvolvimento econômico, legitimam a “destruição de formas de culturas
arcaicas, para explicar e fazer compreender a necessidade de destruir o meio físico,
para justificar formas de dependência que reforçam o caráter predatório do sistema
produtivo”.
Entretanto, se repetirmos o modo de análise dos economistas a curto
prazo, não será possível reconhecer também os avanços na melhoria da qualidade
de vida no mundo, assim como ressaltou Deheinzelin (2019).
Nos últimos 200 anos, a população mundial saltou de 1 bilhão para
quase 8 bilhões de pessoas. A análise das condições de vida a curto prazo pode
gerar conclusões simplistas, superficiais e falsas de que pouco avançamos. Porém,
quando percorremos os números dos dois últimos séculos, podemos olhar para o
crescimento populacional sem o teor catastrófico de Ehrlich e com otimismo para
as melhorias que conquistamos e que ainda podemos alcançar. Por exemplo: a
população “explodiu” quando houve melhores condições de saneamento, moradia
e alimentação, que reduziram a mortalidade infantil (de 0-5 anos) e dobraram a
expectativa de vida no mundo todo.
Figura 12 – A Grande Aceleração 1950-2010

Fonte: WEETMAN, 2019, p.41.
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A tendência é que a população comece a reduzir nas próximas
décadas, pois com as liberdades econômicas, políticas e sociais consolidadas, o
que garante maior acesso à educação, à saúde e às oportunidades profissionais,
as mulheres tendem a optar por ter menos filhos ou, até mesmo, nenhum. “E no
final do século, a ONU64 espera um lento crescimento populacional anual de 0,1%,
enquanto os demógrafos da IIASA65 esperam um fim do crescimento populacional
global por volta do ano 2075.” (WORLD IN DATA, 2019)

Figura 13 – A história de Condição de Vida Global em 6 gráficos

Fonte: DEHEINZELIN, 2019, p.25; WORLD IN DATA. A curta história das condições de
vida globais e porque é importante que saibamos disso. Disponível em
https://ourworldindata.org/uploads/2017/01/Two-centuries-World-as-100-people.png.
Acesso em 13 Jan, 2021.

Contudo, o fato da paralização do crescimento e em seguida a
possível queda do número da população mundial não exime as gerações atuais de
64

https://ourworldindata.org/future-population-growth
https://ourworldindata.org/future-population-growth#progress-in-global-education-now-matters-forthe-size-of-the-global-population-in-the-21st-century
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garantir que as gerações futuras possam usufruir de um habitat saudável, justo e
seguro para viverem. Portanto, a exemplo de grandes e pequenas empresas que
adotam modelos de negócios sustentáveis, devemos todos nos responsabilizarmos
pela parte que cabe a cada um no processo de regeneração dos recursos naturais,
os quais usufruímos de modo perverso a ponto de provocar alterações
preocupantes na biodiversidade do único planeta habitável que conhecemos.
Nos quadros a seguir, há exemplos de empresas que viraram a chave
para a sustentabilidade e passaram a criar produtos e serviços para o novo normal.
No primeiro quadro há exemplos de grandes empresas e de atuação global e, no
segundo, ainda que não estejam exclusivamente sob o título de Economia Circular,
podemos observar traços e tendências da Economia Circular em pequenas
empresas constantes da lista das 100 startups mais promissoras do Brasil eleitas
no ano de 2020 pela Revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios: “retrato de
um ecossistema vibrante, resiliente e de novas possibilidades” (PE&GN, 2020).
Quadro 4 – Empresas com Modelos de Negócios Guiados pela Economia Circular
Empresa

Propósito junto à
Economia Circular

Práticas sustentáveis

Renault:
O máximo em programa
reciclagem e de reciclagem, no qual o
remanufatura ideal é que nada vá para
o lixo.

- Renault Espace (2014) – 90% reciclável;
- Materiais recicláveis: 30% todos os carros
(2014);
- Remanufatura: 75% nas caixas de marchas
e 38% nos motores;
- Garantia de qualidade e desempenho nos
componentes remanufaturados;
- Reciclagem de componentes e materiais de
carros desmontados, fora de uso.

Philips:
Inovações circulares em
serviços
e reutilização
de
desempenho materiais, componentes
e produtos, assim como
novos
modelos
de
negócio, baseado em
soluções e serviços,
criam
valor
ao
reduzirem custos e
ampliar mercados.

Produtos
de
assistência
médica
recondicionados
e
renovados,
como
aparelhos de imagem por ressonância
magnética (MRI).
- Iluminação LED pay-per-lux: a Philips
fornece luz como serviço e se responsabiliza
pelo desempenho da iluminação.

67

H&M: fluxos
de
recuperação
circular

Roupas vintage e retrô:
maneira rápida e fácil da
indústria
da
moda
reduzir o consumo de
recursos e o lançamento
de resíduos em aterros
sanitários.

- Coletar, reutilizar e converter roupas velhas
em algo novo.
- Fibras recicladas: uso de até 20% de fibras
recicladas em novos fios.

IKEA: usar IKEA Circular: onde é - Inspirar e capacitar milhões de clientes a
menos, usar possível
reparar
e viver uma vida mais sustentável em casa;
renováveis,
reciclar produtos.
- Desenvolver e promover produtos e
usá-lo mais,
soluções que ajudem os clientes a poupar ou
usá-lo
gerar energia, a reciclar ou reduzir o consumo
novamente
de água, e a classificar ou reduzir os resíduos;
- Trocar toda a linha de produtos de
iluminação pela tecnologia LED66 (2015);
- Torneiras de cozinha com recursos para
reduzir o fluxo da água, reduzindo o consumo
em até 40%;
- Desenhar produtos para a circularidade:
prolongar a vida do produto, projetando-o
para a facilidade de sobreciclagem e
reciclagem, oferecendo aos clientes soluções
claras e simples para o reparo e reutilização
de móveis e utensílios para o lar.
- Captação de madeira em fontes
sustentáveis (50% em 2015 e meta de 100%
até 2020); (etc.)
Fonte: Adaptado de Weetman (2019, p.56-61)

Para compor o segundo quadro, dentre as 100 startups mais
promissoras do Brasil, foram selecionadas apenas aquelas que deixaram explícitas
em seu modelo de negócio o foco na sustentabilidade ambiental ou que cita
quaisquer dos jargões para uma nova revolução industrial (Figura 5, p.35), a fim de
deixar a informação mais suscinta no presente estudo.
Das 100 empresas, 9 foram listadas no setor de Marketing e 11 no
setor de Serviços, porém nenhuma empresa desses setores atendeu aos critérios
de seleção para constar na análise. Neste quadro podemos também analisar a
participação das MPEs no desenvolvimento de modelos de negócios sustentáveis,
com alicerces em ideias inovadoras e fazendo uso da conectividade virtual para
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LED - light-emitting diode, ou, diodo emissor de luz: consome até 85% menos energia do que a iluminação
incandescente e as lâmpadas LED podem durar até 20 anos. (WEETMAN, 2019, p.59-60)
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criar redes de colaboração, resultando assim, em investimentos e retornos
lucrativos.
Quadro 5 – 100 Startups mais promissoras do Brasil - 2020
Setor:

AGRONEGÓCIOS

4 das 8 empresas
listadas

Empresa

Modelo de Negócio com
propósito

Características da
Startup

Prestador de serviços como:
Inteligência em supply chain67,
proteção de marca, compliance68
socioambiental e seguro digital.

Fundação: 2007
Sede: São Paulo-SP
Solução:
Ferramentas
digitais para players do
agronegócio
Equipe: 31 a 100 pessoas

Reduzir os desperdícios na
cadeia de produção e distribuição
de alimentos, aliando produção
sustentável
com
um
deslocamento inferior a 15km
entre a horta e a mesa do cliente.
Garantir a procedência dos itens
consumidos e certificar que o
produtor atua de acordo com as
normas
socioambientais
e
sanitárias vigentes na sua região.

Fundação: 2016
Sede: São Paulo-SP
Solução:
Fazendas
urbanas verticais
Equipe: 11 a 30 pessoas

AGROTOOLS

PINK FARMS

SAFE TRACE

SOLUBIO
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Tecnologia que possibilita o
agricultor produzir defensivos
biológicos
(multiplicação
de
bactérias com equipamentos
automatizados)
na
própria
fazenda, reduzindo em até 40%
os custos de cultivo de soja, milho,
trigo, algodão, cana, café e
hortifrutis.

Fundação: 2006
Sede: Itajubá-MG
Solução: Ferramenta de
rastreabilidade
de
alimentos
Equipe: 11 a 30 pessoas
Fundação: 2016
Sede: Gurupi-TO
Solução: Produção in loco
de defensivos biológicos
Equipe: 31 a 100 pessoas

Setor:

EDUCAÇÃO

1 das 4 empresas
listadas

Empresa

Modelo de Negócio com
propósito

Características da
Startup

BEETOOLS

Combinar
realidade
virtual,
inteligência artificial, big data,
gamificação e ensaio adaptativo
para criar soluções inovadoras no
ensino de idiomas.

Fundação: 2017
Sede: Curitiba-PR
Solução:
Tecnologias
como VR, AI e BIG DATA
com ensino adaptativo

Cadeia de suprimentos.
Seguir normas, controles internos e externos, políticas e diretrizes voltadas para uma área específica, no
caso, às questões socioambientais.
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para o aprendizado de
idiomas
Equipe: 31 a 100 pessoas
Setor:
Empresa

MUTUAL CLUB

XERPA

REMESSA ONLINE

EQSEED

Setor:

4 das 22 empresas
listadas

FINANÇAS
Modelo de
propósito

Negócio

com Características
Startup

da

Democratizar o acesso ao crédito
possibilitando o empréstimo entre
pessoas físicas na modalidade
peer-to-peer lending (P2P), ou
seja, compartilhamento entre
pares.
Disponibilizar aos funcionários de
empresas adotantes do aplicativo
acesso ao salário dos dias
trabalhados antes mesmo da data
de pagamento, definido como
uma plataforma de “bem estar
financeiro”, objetiva evitar o
endividamento.
Desburocratizar o envio e o
recebimento de recursos para o
exterior, utilizando tecnologia
blockchain (códigos abertos) para
se conectar a provedores de
pagamento ao redor do mundo.

Fundação: 2016
Sede: Rio de Janeiro- RJ
Solução: Plataforma de
empréstimos P2P
Equipe: 31 a 100 pessoas

Selecionar
projetos,
lançar
campanhas e
operar
uma
plataforma
de
crowdfunding
(financiamento
coletivo/colaborativo)
de
investimento, possibilitando a
diversificação das carteiras de
investidores pessoa física que
podem comprar participações em
startups
com
potencial
de
crescimento.

Fundação: 2015
Sede: Rio de Janeiro-RJ
Solução:
Plataforma
online
de
Equity
Crowdfunding
Equipe: mais de 100
pessoas

GESTÃO
Negócio

Fundação: 2016
Sede: São Paulo-SP
Solução: Plataforma de
adiantamento de salários
Equipe: 31 a 100 pessoas

Fundação: 2016
Sede: São Paulo-SP
Solução: Transferências
internacionais
de
recursos com blockchain
Equipe: mais de 100
pessoas

1 das 7 empresas
listadas

Empresa

Modelo de
propósito

com Características
Startup

CUBI ENERGIA

Ajudar companhias a fazerem a Fundação: 2017
gestão energética, oferecendo Sede: São Paulo-SP
uma solução de gestão de dados
de
consumo
elétrico,
processamento automatizado de
faturas, medidores inteligentes e

da
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um serviço de diagnóstico que Solução:
Gestão
utiliza
28
algoritmos
para energética B2B69
identificar
oportunidades
de Equipe: até 10 pessoas
economia para o negócio.
Setor:
Empresa

Modelo de
propósito

Negócio

com Características
Startup

Conectar
cidadãos
com
prefeituras de forma a estimular
uma gestão pública colaborativa e
mais eficiente, em uma plataforma
que permite publicações de
propostas ou reclamações sobre
zeladoria urbana (buracos nas
vias, lâmpadas apagadas etc.).

COLAB

Setor:
Empresa

FIX IT

LIV UP

Setor:
Empresa

COGNITIVO.AI
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1 das 3 empresas
listadas

IMPACTO SOCIAL

Negócio

Fundação: 2013
Sede: São Paulo-SP
Solução: Engajamento do
cidadão
Equipe: 11 a 30 pessoas

2 das 16 empresas
listadas

SAÚDE E BEM-ESTAR
Modelo de
propósito

da

com Características
Startup

da

Inovar no tratamento de fraturas
que necessitam de imobilização,
com uso de próteses de polímero
termo-moldável e biodegradável
composto por bagaço de cana-deaçúcar, beterraba e milho.

Fundação: 2015
Sede: São Paulo-SP
Solução:
Recursos
sustentáveis
para
imobilização articular
Equipe: até 10 pessoas

Utilizar ingredientes naturais e
prioritariamente orgânicos, por
meio de parcerias com pequenos
produtores rurais, para produzir
pratos congelados entregues na
casa dos clientes em mais de 30
cidades.

Fundação: 2016
Sede: São Paulo-SP
Solução: Produção e
delivery de alimentação
saudável
Equipe: mais de 100
pessoas

TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO

2 das 13 empresas
listadas

Modelo de
propósito

Negócio

com Características
Startup

Utilizar tecnologias como big data,
processamento de dados em
nuvem e Inteligência Artificial para
resolver gargalos empresariais.

da

Fundação: 2017
Sede: São Paulo-SP
Solução: Plataforma de
dados para a resolução
de gargalos
Equipe: 11 a 30 pessoas

Business to business: soluções e negócios de empresa para empresa, enquanto B2C significa o mesmo,
porém a relação ocorre entre empresas e consumidores (Business to Consumer).
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Usar a tecnologia blockchain para
rastrear a produção e o descarte
de lixo urbano e industrial em
PLATAFORMAVERDE
grandes
cidades,
auxiliando
empresas e órgãos públicos na
gestão dos resíduos sólidos.
Setor:

TRANSPORTE E LOGÍSTICA
Negócio

Fundação: 2016
Sede: São Paulo-SP
Solução: Software de
gestão
de
resíduos
sólidos
Equipe: 31 a 100 pessoas
2 das 7 empresas
listadas

Empresa

Modelo de
propósito

com Características
Startup

da

TEMBICI

Desenvolver micromobilidade em
cidades do Brasil, Chile e
Argentina, inovando com o uso de
bicicletas elétricas para reforço da
frota
e
a
otimização
de
tecnologias.

Fundação: 2010
Sede: São Paulo-SP
Solução: Micromobilidade
urbana
Equipe:
mais
100
pessoas

Apostar em uma rede colaborativa
para oferecer serviços de frete
mais acessíveis para PMEs,
possibilitando diferentes rotas de
UELLO
entregas e flexibilidade em datas
e horários, além de larga frota de
motoristas
e
veículos
diversificados.
Fonte: Adaptado de PE&GN, 2020, p. 34-67.

Fundação: 2017
Sede: São Paulo-SP
Solução:
Logística
Colabortiva
Equipe: 31 a 100 pessoas

Entendemos neste trabalho que a dimensão ambiental definida a
partir da economia circular, depende da integração às dimensões social e cultural
possibilitados através da economia criativa, para promover a educação ambiental
por meio das redes de sustentabilidade.
Essa visão holística dos aspectos sociais, ambientais e econômicofinanceiros foi compartilhada pela economista Kate Raworth e apresentada na
Rio+20 e serviu, também, de fundamento para a elaboração dos 17 ODS. A
“economia de rosca” ou Doughnut Economics estabelece um “teto ambiental” para
simbolizar o limite dos recursos naturais e um “piso social” para lembrar que os
direitos humanos devem ser priorizados a fim de estabelecer novos rumos para o
bem-estar social. A nova economia estaria então estreitada por este “teto” e “piso”,
devendo buscar novos parâmetros para distribuir a renda de forma equânime nesse
novo cenário, servindo aos direitos humanos e respeitando os limites ambientais.70
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Vídeo “Rio+20 e a rosquinha” apresentado por Aron Belinky, publicado em 22 de mai. de 2012, disponível
em: https://www.youtube.com/watch?v=a17EzUgtQWE.
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Figura 14 - Economia de Rosca, Rosquinha ou Economia Donut

Fonte: Kate Raworth, 2012. Disponível em: https://www.oxfam.org.

A extrapolação dos limites ambiental e da base social pode ser
medida com inúmeros indicadores que há tempos fazem parte das estatísticas
nacionais e internacionais. O que há de novo é justamente a união, a análise e a
apresentação desses dados como partes de um todo. Para isso demanda-se uma
visão holística das dimensões: social, ambiental e econômico-financeira.
A receita do Donut, sugere Raworth (2019), é confrontar a Economia
Linear Degenerativa com a Economia Circular Regenerativa: esquecer o PIB e
promover desenvolvimento social, ambiental e cultural obtendo, assim, o
econômico-financeiro sem desrespeitar os anteriores.
Sendo assim, partimos da premissa de que dos conceitos de redes
criativas e economia criativa aliadas à economia circular obtém-se a peça que
faltava para fechar o ciclo virtuoso: Conectar – Inovar – Regenerar.

73

Figura 15 - Economia Linear Degenerativa versus Economia Circular Regenerativa

Economia Linear Degenerativa

Economia Circular Regenerativa

Fonte: Adaptado de Raworth (2019).

Ao convergir os conceitos de redes, economia criativa e economia
circular esperamos apontar um caminho acessível às micro e pequenas empresas
ao adotar a cultura e a sustentabilidade como estratégias de modelos de negócios
sustentáveis.
Para ajudar a pensar no status de Donuts, nosso momento utópico,
não no sentido de missão impossível, mas no sentido de condição ainda não
alcançada. sugerimos a figura abaixo, que nada mais é que a imagem de um
suporte de pizza - aquele que impede que o recheio da pizza grude na tampa – a
base desse suporte seria a junção do tripé ambiental, social e econômico-financeiro
como condições lineares que, somados à dimensão cultural, que está no topo em
formato circular, como condição intangível71 e de crescimento exponencial,

71

Imaterial, ou seja, sem substância física, incorpóreo, mas considerado um ativo que possui valor
econômico, como direitos de uso de um bem ou direitos associados a uma organização. Exemplos de ativos
intangíveis: propaganda; marcas; patentes; treinamentos; licenças; softwares; franquias; fundo de comércio
adquirido; direitos autorais; direitos de propriedade industrial e de serviços; desenvolvimento de tecnologia;
receitas e fórmulas; modelos, projetos e protótipos; know-how; capital intelectual; entre outros conforme
Pronunciamento Técnico Contábil CPC 04. Disponível em: http://www.cpc.org.br/CPC/DocumentosEmitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=35. Acesso em 06 janeiro, 2021.
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tornando-se o grande trunfo do século XXI e que possibilitará o caminho para o
almejado espaço seguro e justo dentro das bordas da rosquinha.
Figura 18 - Tripé da sustentabilidade + Dimensão Cultural = DONUT

Fonte: Elaborado pela autora.

3.3 ECONOMIA CRIATIVA
Na mesma ideia de redes criativas, a economia criativa visa valorizar
a dimensão cultural de tal modo que a arte, a criatividade, a colaboração, a
comunicação etc., considerados como valores econômicos intangíveis, sejam
transmutados para valores financeiros, ou seja, monetizados, reconhecendo a
“rentabilidade social” e oferecendo oportunidades de inserção de novos
empreendedores ao mercado.
Segundo a Conferência das Nações Unidas para o Comércio
Internacional e o Desenvolvimento (UNCTAD) a economia criativa pode ser
identificada nas atividades agrupadas em:


Herança ou Patrimônio, compreendido pelas expressões culturais tradicionais
como artesanatos, festivais e celebrações, também sítios culturais como
museus, bibliotecas, exposições, entre outros e arqueológicos.



Artes: visuais (pintura, escultura, fotografia e antiguidades) e performáticas
(músicas ao vivo, teatro, dança, opera, circo, marionetes, entre outros).

75



Mídia: reúne a produção de material criativo com objetivo de comunicação com
o grande público, como a editorial (livros, imprensa, e outras publicações) e a
audiovisual (cinema, televisão, rádio e outras transmissões).



Criação funcional: grupo formado por atividades como design (de interior,
gráfico, moda, joias, brinquedos); a chamada nova mídia (software,
videogames e conteúdo criativo digitalizado); e os “serviços criativos”, como
arquitetônico, a publicidade, os culturais e os recreativos, P&D, entre outros.
(UNCTAD, 2008, p.6-7)
Para Deheinzelin (2019, p.100-101), economia criativa é “tudo que

gera valor a partir de patrimônios intangíveis num processo (não produto) realizado
por um ecossistema diverso”. O valor não está no produto em si (hardware), mas
no processo (software): as relações, o conceito e o propósito. A futurista desenha
a economia criativa como um oceano no qual o peixe não é capaz de mensurar o
que é o oceano, pois ele está imerso no que é imenso, assim faz analogia ao ser
humano e sua cultura e criatividade.
Figura 16 – Economia Criativa.

Fonte: Adaptado de Deheinzelin (2019).
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Essa definição de capital intelectual possui alicerce legal advindo da
Lei nº 11.638/2007 e do adendo do Comitê de Pronunciamento Contábil CPC 04,
além de estudos científicos72 que tratam da relação entre a era do conhecimento e
o reconhecimento contábil desse bem imaterial, bem como a mensuração devida a
esse ativo intangível, considerando que uma empresa prestadora de serviços
possui, como maior patrimônio, a expertise de seus colaboradores. O nãoreconhecimento desse bem imaterial poderá conduzir a empresa à decadência,
quando da prestação de serviços sem qualidade, sem treinamento e sem
atendimento de qualidade.
O Prêmio Brasil Criativo 201973 idealizado pelo psicólogo e
empresário Lucas Foster, que tem a chancela Ministério da Cidadania e o patrocínio
de empresas como a 3M e o Mercado Livre, reconheceu, em dezembro do mesmo
ano, doze iniciativas com aplicação a partir das artes, audiovisual, tecnologia,
diversidade cultural, acessibilidade, turismo, teatro dentre outros. Das mais
variadas regiões do Brasil, a junção de criatividade, conexão entre pessoas e o uso
de tecnologia para solucionarem problemas, demonstrou como pequenas ideias
alcançam capilaridade inimagináveis e é capaz de mitigar problemas locais e
globais, com baixo investimento.
Segundo dados do “Mapeamento da Indústria Criativa no Brasil” de
201974, publicado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro
(FIRJAN), foi traçado o cenário das indústrias criativas do Brasil e seu
comportamento desde os últimos dados estatísticos de 2015 e 2017. O
levantamento da Indústria Criativa no Brasil se dá, primeiramente, pela Produção e
o valor gerado por estabelecimentos tidos como criativos. No segundo momento a
análise se volta para o mercado de trabalho na busca de identificar os profissionais
criativos e sua remuneração independente de comporem ou não um
estabelecimento criativo. Nesse levantamento, em 2019, foram mantidos os 13
segmentos identificados como criativos com subdivisões em grandes áreas como:

72

FERNANDES, Amanda Aparecida Vieira; FADEL, Barbara. O CAPITAL INTELECTUAL APARTIR DOS ATIVOS
DO CONHECIMENTO APLICADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS:
perspectivas teóricas. In: NA VANGUARDA DO CONHECIMENTO: diálogos e debates. Uni-FACEF: Franca/SP
(p. 70-81). Disponível em: http://pos.unifacef.com.br/_livros/Vanguarda_Conhecimento/Artigos/Amanda_
Barbara.pdf. Acesso em: 06 Jan, 2021.
73
Disponível em: https://www.premiobrasilcriativo.com.br/. Acesso em: 30 setembro 2020.
74
https://www.firjan.com.br/EconomiaCriativa/downloads/MapeamentoIndustriaCriativa.pdf.
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Consumo, Cultura, Mídias e Tecnologia, além de suas atividades relacionadas,
como se observa na figura (17) a seguir.
Figura 17 - Fluxograma da Cadeia de Indústria Criativa no Brasil

*

Fonte: FIRJAN, 2019. (*)75
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Durante a banca de qualificação houve menção da adequação em 2020, ao reclassificar como sendo

da área Mídias, as publicações digitais e impressas no segmento Editorial; e Games, que transitou na área de
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Desde o reconhecimento da economia criativa no Brasil, entre 2010 e
2014 e, oficialmente, em 2015 com a publicação de documentos pelo Ministério da
Cultura (MinC), o PIB Criativo no Brasil manteve sua representatividade no PIB
brasileiro abaixo dos 3%. Em relação ao mercado de trabalho formal, totalizou
menos de 1 milhão de profissionais. Isso indica uma carência de capilaridade do
mapeamento pois, ao considerar todos os profissionais ligados à criatividade, o
resultado poderia ser mais significativo. Esse estudo, sobretudo, demonstra
pequenas oscilações no mercado de trabalho formal, pois observamos nos dados
estatísticos certa estabilidade nos salários e aumento em segmentos como
publicidade & propaganda, expressões culturais e Biotecnologia e TICs. Esses
segmentos se destacam pela crescente valorização da criatividade, conexão e
inovação, principalmente em períodos de crises financeiras e políticas como no
período de mapeamento de comparação, qual seja, 2014-2017.
O serviço brasileiro de apoio às micro e pequenas empresas define
economia criativa como “o conjunto de negócios baseados no capital intelectual e
cultural e na criatividade que gera valor econômico.” (SEBRAE-SP, 2020)76. Parte
da ideia de Inovação como auxílio no desenvolvimento de empreendimentos “em
parceria com entidades representativas da economia criativa em âmbito nacional.”
Seguindo os segmentos criativos identificados pela Firjan, o SEBRAE prioriza as
áreas de: Arquitetura, Artes visuais, Cinema, Televisão, Publicidade e outras
mídias, Design, Games, Editoração, Música, Moda e Comunicação.
Entendemos economia criativa a partir do conceito SEBRAE-SP
(2020), e consideramos que onde há pessoas capacitadas, empregadas e
estimuladas a contribuir com ideias em uma gestão democrática dentro da
empresa, ainda que essa empresa seja de pequeno porte, o que significa recursos
escassos e equipe reduzida, com estímulo na comunicação assertiva, é possível a
geração de valor econômico: social, ambiental, cultural e financeiro em um modelo
de negócio que valoriza o capital intelectual e cultural para engajar interessados na
Tecnologia, como TIC e agora se enquadra como Mídias, porém não foi publicada oficialmente pelos meios
citados até a conclusão deste trabalho.
76
Disponível em: https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/segmentos/economia_criativa/como-osebrae-atua-no-segmento-de-economia-criativa,47e0523726a3c510VgnVCM1000004c00210aRCRD#:~:
text=Economia%20criativa%20%C3%A9%20o%20conjunto,criatividade%20que%20gera%20valor%20econ%
C3%B4mico.&text=O%20Sebrae%20atua%20para%20transformar,o%20desenvolvimento%20de%20neg%C
3%B3cios%20duradouros. Acesso em: 29 setembro 2020.
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solução de problemas e projeção positiva da marca e da empresa com a publicação
dessas soluções.
3.3.1 Redes Criativas de Sustentabilidade
Compreendemos, neste trabalho como redes de sustentabilidades as
redes criativas responsáveis pela divulgação e circulação das práticas sustentáveis
manifestadas em diferentes gêneros, formatos e linguagens, tais como os
documentos (relatórios), textos informativos (folder), textos instrucionais, entre
outros, e que estabelecem conexões entre empresas, colaboradores, clientes e
sociedade.
Entendemos então que as redes criativas de sustentabilidade são
capazes de transmitir informação, conhecimento e educação ambiental,
viabilizados pela divulgação das práticas sustentáveis das MPEs, resultando em
ações que podem ter interferência de impacto nas práticas sustentáveis locais,
regionais, globais, já que em redes comunicativas transmídia na Internet, quebram
fronteiras espaço temporais, de territorialidades.
Conforme nos mostra Câmara (2021, no prelo), transmídia é o
“conceito que naturaliza os processos e as práticas de produção, distribuição e
circulação de conteúdos culturais na era da Internet e a lógica que estrutura as
práticas comunicativas e a morfologia social contemporânea”.
Nesse contexto, defendemos que as práticas sustentáveis das MPEs,
quando transformadas em práticas comunicativas por meio das redes criativas
pelas quais os stakeholders transitam, conseguem envolver e fazer convergir as
práticas de gestão, economia, educação ambiental, ampliando seu alcance de
modo transdisciplinar, contribuindo para que as práticas de economia circular
tenham mais êxito e visibilidade, contribuindo, dessa forma para o desenvolvimento
sustentável.
Defendemos que as práticas empresariais, diagnosticadas como
sustentáveis a partir dos indicadores Ethos-Sebrae, podem ser divulgadas,
publicadas e comunicadas de modo transmídia, como em website e redes sociais
(Instagram, Facebook, Twiter, Pinterest etc.), informando seu engajamento nas
causas sociais e ambientais que impactam a comunidade na qual estão inseridas.
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Vale ressaltar que a intenção da proposta deste estudo não é onerar
ainda mais os deveres das MPEs, e sim oferecer uma possibilidade de acender os
holofotes voltados àquilo que essas pequenas empresas já fazem. Acima de tudo,
propomos comunicar o que já é realizado a partir de um diagnóstico das práticas
sustentáveis já incorporadas na rotina da empresa, estabelecer uma estratégia de
negócio e para isso, oferecemos um exemplo de relatório de sustentabilidade que
pode auxiliar nesse processo de diagnóstico e estratégias elaborado pelo Instituto
Ethos em parceria com SEBRAE.
Essa cadeia de informações que permeiam os ambientes da
economia circular, quando lidamos com o ciclo dos resíduos e da economia criativa,
quando valorizamos as relações sociais, a cultura e o conhecimento como
caminhos para a educação, constroem bases sociais e ambientais que contribuem
para o desenvolvimento sustentável local. Para que isso ocorra de fato, é
necessário que as práticas socioambientais cheguem ao conhecimento da
comunidade e para tanto, propomos o relatório de sustentabilidade para
diagnosticar essas práticas e divulgá-las nas redes sociais, por exemplo, canais
midiáticos já amplamente utilizados pelas empresas em geral para atingir seu
público-alvo.
A comunicação transmidiática fez a diferença para muitas empresas
nesse período pandêmico. Segundo pesquisa do Sebrae (2020)77, 5,3 milhões dos
pequenos negócios (31%) mudaram o funcionamento e precisaram se adaptar para
manter a saúde financeira durante a pandemia do novo coronavírus. Outras 10,1
milhões, ou seja, 58,9% interromperam as atividades temporariamente. O impacto
da pandemia nas MPEs foi decisivo para impulsionar ou para encerrar as
atividades. Fatores que fizeram a diferença para aquelas empresas que decidiram
enfrentar a crise, primeiro o controle de caixa (com diagnóstico e acompanhamento
estratégico) e segundo o investimento em comunicação midiática (aplicativos de
compras online, redes sociais, aplicativos de mensagens instantâneas etc., canais
de vídeos etc.).
Essa

comunicação

em

redes

tem

alcance

infinito

quando

disponibilizada no ambiente digital da Internet, impacta seus stakeholders diretos
(empregados, clientes e fornecedores) e indiretos (concorrência, novos clientes,
77

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/o-impacto-da-pandemia-de-coronavirus-nospequenos-negocios,192da538c1be1710VgnVCM1000004c00210aRCRD. Acesso em 26/04/2021.
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novos parceiros, novos seguidores nas redes sociais), utilizando-se dos canais de
publicidade já em uso e gerando material de comunicação para outros canais de
divulgação (publicação em jornais impressos e digitais locais, anúncios digitais em
páginas de conteúdo vinculado, cartilhas, e-books, parcerias com influencers
digitais etc.).
Concebendo o processo de desenvolvimento regional do ponto de
vista da convergência cultural e midiática e das conexões em redes
nas quais as sociedades da era digital estão inseridas, parto do
pressuposto segundo o qual é a comunicação que organiza os
imperativos da economia, das identidades culturais e da
globalização, ou seja, compreendo que as sociedades
contemporâneas inseridas na era digital organizam-se por uma
lógica transmídia, definida como um processo centrípeto de
concentração, difusão, hibridizações, propagações e circulações de
conteúdos em redes de conexões transmídia nas quais, cada vez
mais, os sujeitos realizam suas práticas sociais. (CÂMARA, 2019b,
p.1196)

As redes criativas e a Economia Criativa, então, entendidos aqui na
dimensão cultural do desenvolvimento, são peças-chave para que sustentabilidade
social e ambiental ganhem capilaridade a partir da prática e do relato das ações
sustentáveis, que provoquem mudanças de hábitos, seja de consumo,
conscientização quanto ao descarte correto dos resíduos, aumento da participação
social em questões de interesse do coletivo ou colaborando com a educação
ambiental.
Essas práticas sociais em redes comunicativas determinam
mudanças devastadoras nas sociedades em todas as suas
dimensões (políticas, éticas, sociais, culturais, etc.), e
principalmente com relação às formas de aquisição do
conhecimento e da informação. Redes de conexões comunicativas
integram, misturam, até mesmo hibridizam culturas, formas de vida
de ser, pensar, sentir e fazer dos sujeitos, exercendo papéis de
controle, vigilância, punições, entre outros, e ao mesmo tempo
facilitando, aproximando sujeitos, conhecimentos e inovações de
modo cada vez mais acelerado, híbrido, heterogêneo, polifônico e
transmídia. (CÂMARA, 2019b, p.1196)

Dessa maneira, entendemos que por mais que sejam exigidas das
micro e pequenas empresas o atendimento das obrigações fiscais, tributárias entre
outras, tudo isso com recursos escassos, condição característica do pequeno
capital, ainda assim, as MPEs podem expandir a comunicação da empresa nas
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plataformas digitais em que já utilizam e de forma acessível, possibilitada pela
internet, valorizando e divulgando suas práticas sustentáveis aos seus seguidores
e prospectar novos interessados sem onerar ainda mais o custo do
estabelecimento.
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4. RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL DAS MPEs
“[...] a sociedade vai considerar
qualquer impacto causado por um
ataque à sua própria integridade e vai
cobrar um alto preço daqueles que não
tomaram para si a responsabilidade de
trabalhar para eliminar o impacto ou
para descobrir uma solução para o
problema[...]”
PETER DRUCKER
O

conceito

de

responsabilidade

socioambiental

foi

definido,

inicialmente, pela preocupação do mercado em associar seus investimentos a
negócios responsáveis pelos impactos que causam na sociedade e no meio
ambiente. Como mola propulsora podemos reconhecer os esforços das
declarações da ONU, em especial, a provocação do secretário-geral da ONU, Kofi
Annan, em uma publicação de 2004, que se dirigiu a 50 CEOs78 de grandes
instituições financeiras, questionando-os como poderiam integrar fatores Sociais,
Ambientais e de Governança (ESG) no mercado de capitais79. Publicações como
essa, promovidas em parcerias de instituições como o Pacto Global da ONU, Banco
Mundial e UNEP-FI80, contribuíram para a criação dos Princípios do Investimento
Responsável (PRI), em 2006.
Os PRI definem comportamentos desejáveis para atuação no
mercado financeiro, a fim de garantir que os grandes investimentos sejam pautados
pela ética, visando o desenvolvimento de um sistema financeiro mais estável e
sustentável. Os seis princípios do PRI81 são:


Incorporar os temas ESG às análises de investimento e aos processos de
tomada de decisão;



Ser proativo e incorporar os temas ESG às políticas e práticas da propriedade
de ativos;

78

Sigla para Chief Executive Officer traduzido como diretor-executivo.
https://www.pactoglobal.org.br/pg/esg.
80
Iniciativa Financeira do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente.
81
https://www.unpri.org/download?ac=10969. Acesso em 29 Jan, 2021.
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Buscar sempre fazer com que as entidades nas quais se investe divulguem
suas ações relacionadas aos temas ESG;



Promover a aceitação e implementação dos Princípios dentro do setor de
investimento;



Ampliar a eficácia na implementação dos Princípios;



Divulgar relatórios sobre atividades e progresso da implementação dos
princípios.
A crise financeira-econômica que teve início nos EUA, em 2008,

reverberou sobre os demais continentes e fez crescer o debate acerca da
responsabilidade social empresarial (RSE) no mundo globalizado. Assim, as
doutrinas de Friedman (1962) ao defender que as empresas apenas deviam se
preocupar em gerar lucros para seus proprietários e somente a eles deveriam
prestar contas, ou qualquer outra exigência sacrificaria seus negócios, não condiz
com a realidade demandada no século XXI (SEN e KLIKSBERG, 2010, p.354-362).
Afinal, esses empresários aos quais Friedman se refere, não vivem
em uma bolha, isolados do resto mundo, mas sim retiram sua matéria-prima dos
recursos naturais que são comuns a todos, portanto, devem prestar contas à
sociedade de seus impactos positivos e negativos, além das soluções que tem
criado para os problemas que já causaram à comunidade e ao meio ambiente.
Ainda não há um parâmetro legal para definir o que é
Responsabilidade Social Corporativa (RSC), Responsabilidade Social Empresarial
(RSE) e Responsabilidade Social Ambiental (RSA), ou ainda, no mesmo sentido,
porém mais conhecido em inglês no mercado financeiro, Environmental Social and
Governance (ESG), são todas nomenclaturas que correspondem às práticas
ambientais, sociais e de governança de uma organização. O que existe são
definições traçadas por organizações sem fins lucrativos como o Instituto Ethos e o
Pacto Global da ONU, instituições de ensino em administração, consultores em
gestão econômico-financeira, entre outros.
Para construirmos uma definição de RSA para este trabalho iniciamos
com a citação de Passos (2004 apud BUSCH e RIBEIRO, 2009, p.12):
Pensar em responsabilidade social é pensar em ética. Ela implica
compromisso com a humanidade, respeitando os direitos humanos,
justiça, dignidade; e com o planeta, comportando-se de forma
responsável e comprometida com a sustentabilidade da rede da
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vida. Ela deve se voltar para a promoção da cidadania e do bemestar, tanto do público interno quanto do externo. As empresas
precisam colocar seu conhecimento, seus instrumentos de gestão
e seus recursos econômicos a serviço de seus colaboradores, dos
membros da sociedade e da defesa do meio ambiente.

Do mesmo modo, temos o conceito a partir da visão dos stakeholders,
segundo Tachizawa (2005 apud BUSCH e RIBEIRO, 2009, p.12):
A responsabilidade social e ambiental pode ser resumida no
conceito de efetividade, como o alcance de objetivos econômicosociais. Uma organização é efetiva quando mantém uma postura
socialmente responsável. A efetividade está relacionada à
satisfação da sociedade, ao atendimento de seus requisitos sociais,
econômicos e culturais. Toda e qualquer organização existe em
função de necessidades sociais e depende de manter um bom
relacionamento com a sociedade para se desenvolver.

No mesmo sentido, a definição de responsabilidade socioambiental
das empresas, para o Instituto Ethos se resume em:
uma forma de gestão que se define pela relação ética e
transparente da empresa com todos os públicos com os quais ela
se relaciona e pelo estabelecimento de metas empresariais
compatíveis com o desenvolvimento sustentável da sociedade,
preservando recursos ambientais e culturais para as gerações
futuras, respeitando a diversidade e promovendo a diminuição das
desigualdades sociais (GONÇALVES, 2006 apud BUSCH e
RIBEIRO, 2009, p.12-13).

O conceito de responsabilidade social das empresas foi sendo
alterado na medida que se ganhava mais adeptos de seus princípios e, com isso,
mais espaço para o debate, o que colaborou para que novas narrativas fossem
incorporadas. Sendo assim, a nomenclatura foi sendo ajustada e reajustada, sem
desqualificar o conceito anterior. Para esse estudo, adotamos a responsabilidade
socioambiental (RSA) do Instituto Ethos por entendermos ser a mais recente, que
inclui as demandas anteriores e que corresponde à demanda do momento atual.
4.1 SUSTENTABILIDADE CERTIFICADA
Em 2005, a International Organization for Standadization (ISO) se
mobilizou para constituir a norma ISO26000, estabelecendo um entendimento
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comum e oferecendo parâmetros e diretrizes, princípios, critérios para avaliação e
indicações sobre os principais instrumentos, sistemas e entidades que tratam do
tema RSA (CREDIDIO, 2007, apud Pereira e Fendrich, 2009, p.4).
Com a ISO, a certificação tornou-se um mecanismo de autenticação
das empresas que possuem práticas sustentáveis e que fornecem, como garantias
de credibilidade, auditorias periódicas que possuem fator de manutenção ou de
perda do selo de certificação. Assim, a comunicação do selo nos produtos e nos
serviços, além de sua vinculação à marca, possuem peso na tomada de decisão
dos stakeholders engajados em uma causa socioambiental.
A certificação por selos compreende as empresas de todos os portes,
desde as micro, pequenas, até as médias e grandes empresas, que
voluntariamente, solicitam o selo e se comprometem a atender as exigências de
cada instituição certificadora de qualidade em sustentabilidade.
As micro e pequenas empresas, como apresentado anteriormente na
introdução deste trabalho, são responsáveis por metade da empregabilidade no
Brasil e participam com praticamente um terço do PIB. Com notável relevância para
a economia brasileira, inferimos que possuem potencial de contribuir para o
desenvolvimento sustentável local ao inserir práticas sustentáveis em seus
modelos de negócios, ainda que não sejam obrigadas por legislação.
O diretor-executivo da Rede Brasil do Pacto Global, Carlo Pereira82,
resumiu “esse novo momento da economia global”, em que há crescente busca por
investimentos pautados na sustentabilidade, como sendo o resultado das
mudanças de valores provocadas pelo acúmulo de informações, as contribuições
das pesquisas científicas, os relatórios da ONU e, segundo Sen e Kliksberg (2010,
p.366) “as mudanças de paradigma em matéria de RSE” deve-se também ao
avanço do processo de democratização dos Estados-nação incentivando cidadãos
ativos, acionistas indignados e consumidores responsáveis, gerando cada vez mais
influência e pressão sobre os mercados.
Na era da hipertransparência e hiperconectividade não é opção
ficar alheio às demandas da sociedade. Se você já adota as
melhores práticas de sustentabilidade, encha o peito e vá ao
mercado lançar mão dos numerosos instrumentos financeiros para
82

Disponível em: https://exame.com/blog/carlo-pereira/esg-o-que-e-como-adotar-e-qual-e-a-relacao-coma-sustentabilidade/. Acesso em 29 Jan, 2021.
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fatores ESG e orgulhe-se diante do seu Conselho de Administração
pelo reconhecimento das agências de rating e outras instituições.
Se você não internalizou a sustentabilidade, corra! O mercado está
nervoso e a sociedade, vocal e ruidosa. (PEREIRA, 2020, online)

Responsabilizar-se social e ambientalmente, gerando informação,
educação e cultura (DEHEINZELIN, 2012; 2019), além de condições morais e
éticas (SEN e KLIKSBERG, 2010) entre seus colaboradores, consequentemente,
podem reverberar essas qualidades e valores para suas respectivas famílias,
constituindo nós em uma “rede distribuída”83 de colaboração e criação
(DEHEINZELIN, 2019) de novos hábitos e conscientes atitudes mais sustentáveis.
4.1.1 Selos de certificação em Sustentabilidade Socioambiental
Para identificar as práticas sustentáveis das MPEs em Franca/SP,
partimos dos indicadores de sustentabilidade Ethos-Sebrae para identificar as
práticas sustentáveis empresariais e, posteriormente, encontramos os selos que
certificam empresas voluntárias dessas boas práticas.
As empresas que recebem selos de certificação em sustentabilidade
passam a ser valorizadas pelo reconhecimento e pela garantia de cumprimento das
diretrizes transmitidos por meio da concessão do selo. Para isso, as empresas
precisam divulgar o selo à comunidade para que o público interessado possa ser
influenciado a elegê-la no rol da concorrência.
As micro e pequenas empresas ainda estão engatinhando nesse
processo de comunicação e valorização de suas boas práticas, o que dificultou
encontrar exemplos numerosos para a pesquisa desse trabalho. Portanto, temos
para esse estudo duas empresas que comunicaram à comunidade seu
reconhecimento pelos selos: “EuReciclo” (que certifica boas práticas relativas à
separação e destinação corretas dos resíduos sólidos urbanos) e “Orgânicos IBD”
(que certifica boas práticas relativas à produção orgânica de produtos agrícolas).
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Explica o momento atual nas palavras de Lala Deheinzelin (2019) quando afirma que tudo está conectado
com tudo, em tempo real. E que a combinação de internet com tecnologias mobile permite fluxo direto de
informação, bens, acesso a pessoas e coisas, tomada de decisão. Ou seja, o ritmo passa a ser exponencial.
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Figura 19 – Selo EuReciclo para Embalagens 100% Recicladas em Sistema de
Compensação

Fonte: Imagem 1 - EuReciclo, 2019, p. 55 / Imagem 2 – Disponível em: https://www.
facebook.com/ arrozcomfeijao.restaurante/photos/3206520502749409. Acesso em: 02
Fev, 2021.

O selo EuReciclo certifica empresas que voluntariamente aderem a
um pacote de serviços que visa reciclar, no mínimo, a mesma quantidade de
embalagens que coloca no mercado, um sistema de compensação ambiental. Para
isso, a EuReciclo estabeleceu parceria com “49 operadores de triagem, dos quais
27 são cooperativas de catadores. Essa parceria gera impacto social e ambiental.”
(EURECICLO, 2019, p. 6). Em contrapartida, a empresa recebe um selo em suas
embalagens para comunicar aos seus consumidores a sua responsabilidade
assumida para além das exigências legais.84 Também produzem material
informativo que promovem educação ambiental sobre separação entre os resíduos
úmidos ou orgânicos e os resíduos secos ou recicláveis (resíduos sólidos urbanos)
bem como a destinação correta dos recicláveis para a coleta seletiva e dos
orgânicos para composteiras ou aterro sanitário municipal.
[...] no período compreendido entre 2017 – 2018 houve aumento na
geração de RSU em todas as regiões e, segundo o Panorama da
Abrelpe 2018/2019, a geração foi de 79 milhões de toneladas de
RSU no país, com aumento de quase 1% em relação ao ano
anterior. Neste mesmo período, a população brasileira apresentou
um crescimento de 0,40%, enquanto a geração per capita de RSU
84

A Lei 12.305/2010 e seus desdobramentos exigem que as empresas retirem pelo menos 22% das
embalagens inseridas no mercado. https://legacy.eureciclo.com.br/legislacao.
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aumentou 0,39%, tendo alcançado 1,039 kg/hab/dia. (PNRS-CP,
2020)

Para que o empresário possa identificar o volume de embalagens que
demanda o seu negócio, seja como insumo ou como produto-final, é necessário
também instruir a respeito da identificação e da separação de diferentes materiais
como papel e papelão, plástico, metal, vidro e, que esses recicláveis sejam
destinados corretamente para a coleta seletiva, o que é ainda mais benéfica ao
meio ambiente e à comunidade.
A correta destinação dos resíduos secos produzidos nas residências,
que representavam em 2019 cerca de 32% do total desses resíduos em âmbito
nacional, dependem de ações coordenadas entre órgãos públicos, empresas e
sociedade, de modo que cada ator tome para si a responsabilidade que lhe cabe
como gerador de resíduos e, portanto, destinador-responsável desses mesmos
resíduos. Importante salientar que, do total de resíduos domésticos gerados pelos
brasileiros, metade diz respeito a compostos orgânicos que poderiam ser utilizados
em composteiras domésticas, enquanto a outra metade poderia ser 100%
reciclada.85.
O selo EuReciclo foi comunicado pela empresa francana “Arroz c/
Feijão”, um restaurante de comida à quilo que já era certificado pela
responsabilidade socioambiental de suas embalagens antes mesmo de ter seu
negócio restrito ao sistema de entrega por delivery (essa exigência foi direcionada
a todos os restaurantes do mundo durante as fases críticas da pandemia do novo
coronavírus em 2020-2021). Com esse sistema de entrega de alimentos, o número
de embalagens descartáveis aumentou substancialmente, o que intensificou o
papel das certificadoras como a que concede o selo EuReciclo, que preocupa com
a logística reversa e com o ciclo de vida de embalagens recicláveis.
O outro selo evidenciado nessa pesquisa é o “Orgânico IBD”
divulgado pela empresa “Coronel Café Orgânico” como um diferencial na produção
de café na cidade de Franca, que se destaca como sendo uma das mais
importantes regiões produtoras de café do mundo, a “Alta Mogiana”.
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Lei 12.305/2010 e regulamentada pelo Decreto 7.404/2010 PNRS. Disponível
http://consultaspublicas.mma.gov.br/planares/wp-content/uploads/2020/07/Plano-Nacional-deRes%C3%ADduos-S%C3%B3lidos-Consulta-P%C3%BAblica.pdf. Acesso em 15 Nov, 2020.
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Devido às condições geoclimáticas, ou seja, a altitude acima de 800
metros e a terra de origem vulcânica repleta de nutrientes, somado aos cuidados
relativos a cada etapa do processo de produção de café, a região da alta mogiana
já recebeu o reconhecimento por dois anos consecutivos num dos principais
concursos de qualidade para café do mundo, a Cup of Excelence Brazil.86 Tantos
cuidados com o café resulta em um produto refinado e, portanto, mais caro,
podendo chegar a R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais) a saca de café especial
(60kg).87
Figura 20 – Selo “Orgânico IBD” para Produto Agrícola 100% Orgânico

Fonte: https://www.lojacafenobrasil.com.br/cafe-coronel. Acesso em 20 Jan, 2021.

Observamos

a

preocupação

com

ações

direcionadas

à

sustentabilidade na concessão do selo “ORGÂNICO IBD”88 e instruções no
manuseio das plantações agrícolas com exigentes diretrizes e normas
internacionais do Mercado Comum Europeu, que auditam periodicamente o cultivo
agrícola baseado na biodinâmica e com uso restrito de adubos e fertilizantes.
Em 2020, a atividade agropecuária foi apresentada como o bote
salva-vidas durante a crise econômica nacional causada pela pandemia Covid-19.
Porém a grande maioria dos agricultores não seguem padrões europeus de
agricultura orgânica, o que corrobora para a degradação ambiental em grandíssima
escala.
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https://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/estacao-agro/noticia/2019/02/19/graos-da-alta-mogianaatraem-mercado-voltado-ao-consumo-de-cafes-especiais-em-franca-sp.ghtml. Acesso em 29 Jan, 2021.
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https://cocapec.com.br/wp-content/uploads/2018/10/REVISTA_COCAPE102-web.pdf.
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https://www.ibd.com.br/wp-content/uploads/2019/09/8_1_2_Diretriz_IBD_Organico_27aEd_06112018_
V.pdf
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O censo Agropecuário de 201789 aponta para alarmantes 97,25% de
agropecuários que não produzem de modo orgânico.
Segundo os dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA), as exportações do agronegócio
registraram US$ 8,91 bilhões em agosto de 2020, o que
representou uma elevação de 7,8% em relação ao mesmo mês do
ano anterior. O valor exportado em produtos do setor respondeu
por 50,2% do total exportado pelo Brasil. Já as importações do
agronegócio atingiram US$ 912 milhões em agosto de 2020, queda
de 17,3% entre os períodos em análise. Com isso, o saldo
comercial do agronegócio no mês ficou em US$ 8,0 bilhões, 11,7%
acima do registrado em agosto de 2019. (FIESP, 2020)90

Conforme anúncio da FIESP (2020), em seu boletim mensal, a maior
parte da produção de commodities é exportada, ou seja, a terra produtora fica com
o ônus da degradação ambiental. Ainda que os produtores agrícolas operem dentro
das exigências legais, não é difícil perceber o desgaste dos recursos naturais ao
analisar o cenário brasileiro: autorização para uso de agrotóxicos (liberação de 467
novos agrotóxicos apenas no ano 2019)91, outorga d’água (autorização para
extração de água para irrigar) e 20% de área de reserva legal com fiscalização
questionável na sua regularidade e integridade, além de baixa geração de
empregos ocasionada pela própria legislação em melhoria das condições de
trabalho no campo com predominância de máquinas high-tech (INPE, 2020; Jornal
Nacional, 2020, Online)92.
O potencial para degradação ambiental em larga escala associada à
produção agrícola pode ser mitigado com a certificação de produção responsável
com os impactos socioambientais, sem dúvida, com potencial de diferenciação do
produto-final para aqueles consumidores conscientes que se preocupam com a
origem do produto.
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https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6652.
https://www.fiesp.com.br/indices-pesquisas-e-publicacoes/balanca-comercial/
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https://www.greenpeace.org/brasil/blog/2019-o-ano-mais-toxico-do-brasil/
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http://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/portal e https://g1.globo.com/jornalnacional/noticia/2020/09/17/ano-de-2020-ja-e-o-pior-da-historia-do-pantanal-em-numero-de-queimadasdiz-inpe.ghtml
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4.2 ANÁLISE DAS PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS
Os procedimentos metodológicos adotados fundamentam-se a partir
de pesquisa descritiva e bibliográfica acerca de conceitos relacionados às práticas
sustentáveis somados à busca bibliométrica nas bases de dados: Scielo.org.br,
utilizando

as

seguintes

palavras-chave:

sustainable

practices93

(práticas

sustentáveis) e small business (como referências às pequenas e microempresas)
com fundamentação nas proposições de Da Silva (2011). Foi aplicada a lógica
booleana “and” entre as palavras-chave.
4.2.1 Análise Bibliométrica
A primeira etapa da análise iniciou-se com a busca bibliométrica a fim
de obter artigos científicos que tratem os termos sustainable practices e small
business em conjunto nas suas análises. Como resultado, obtivemos seis artigos
científicos citáveis: dois de origem argentina, um chileno, um mexicano, um
brasileiro e um sul-africano.
1. Aplicação de uma produção mais limpa e eficiente em termos
de recursos através das melhores práticas de gestão em uma
serraria fabricante de paletes localizada na cidade de PuyoEquador. (Vargas, Blanca; Miño, Gloria; Vega, Paúl; Mariño,
Jessica,

Rev.

Maderas,

Ciencia

y

tecnología.

Jul 2019, vol. 21 n. 3, p. 367-380)
2. Hotel sustentável: viabilidade econômica de sua implantação
com base na percepção dos consumidores. (Ferreira, Thayse
Ana; Borges
Geysler

Ferreira,

Rogis.

Gabriel; Johann,

Rev.

Estudios

Jerry; Flor

y

Bertolini,

perspectivas

en

turismo. Abr 2019, vol. 28 n. 2, p. 447-464)
3. Bases teórico-práticas de um modelo de desenvolvimento
sustentável
93

para

comunidades

rurais

com

atividades

Justificamos o uso do idioma inglês na busca das palavras-chaves por ser considerado a língua franca da
ciência mundial, o que permite a comunicação entre pesquisadores de todo o mundo. Sendo assim, o retorno
das bases de dados fica estendido e enriquece o resultado da pesquisa (NASSI-CALÒ, 2016).

93

agrícolas. (Marcelino-Aranda, Mariana; Sánchez-García, Miriam
C.; Camacho, Alejandro D. Rev. Agricultura, sociedad y desarrollo.
Mar 2017, vol. 14 n. 1, p. 47-59)
4. Atingindo o novo sonho de pós-graduação: construir um
sucesso empresarial sustentável em pequena escala. (Fry,
Aaron; Faerm, Steven; Arakji, Reina. Cuadernos del Centro de
Estudios en Diseño y Comunicación. Ensayos. Jun 2014, n. 48, p.
153-175)
5. Vida, trabalho e práticas de aprendizagem sustentáveis: um
estudo em uma rede de pequenas empresas. (Ipiranga, Ana
Silvia Rocha; Aguiar, Marisia Monte Silva. Rev. BAR - Brazilian
Administration. Review. Jun 2014, vol. 11, n. 2, p. 145-163)
6. Apoio e extensão do agricultor às fazendas da reforma agrária
no Karoo Central - parte 1: uma pesquisa de base do potencial
agrícola, perfis do agricultor e conhecimento e práticas de
gestão agrícola. (Jordaan, J. W.; Grobler, H. J. F. Rev. South
African Journal of Agricultural Extension. 2011, vol. 39, n. 1, p. 3544)
O primeiro artigo teve como objetivo principal informar as vantagens
de uma produção sustentável e verde às pequenas e médias empresas, bem como,
incentivá-las a investir em estratégias de eficiência de recursos e produção mais
limpa. O que chamou nossa atenção nesse trabalho foi o conceito de Resource
Efficient and Cleaner Production (RECP), ou seja, práticas de Produção Eficiente
em Recursos e Produção Mais Limpa direcionado às pequenas e médias empresas
que:
[...] envolve três objetivos de sustentabilidade: a) aumento da
competitividade por meio da otimização do uso de matéria-prima e
redução do consumo de água e energia (Bermudez-Garcia, 2017),
b) proteção ambiental, minimizando o impacto adverso da indústria
no ambiente natural, e c) melhoria social, proporcionando
empregos e protegendo o bem-estar dos trabalhadores (UNIDO
2016). Em termos práticos, o RECP visa produzir mais bens com
menos recursos, com o mínimo de efeitos negativos nas pessoas e
no meio ambiente (Vieira e Amaral, 2016), reduzindo ou eliminando
resíduos e contaminantes na fonte e não os tratando depois de
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gerados (Fúquete-Retamoso 2007, Hoof et al. 2007). (VARGAS et

al., 2019)
Como já abordado no capítulo anterior, especificamente em Economia
Circular, Weetman (2019) defende que “otimizar o uso de matéria-prima” e
“minimizar o impacto das indústrias no meio ambiente” não são suficientes. Esses
assuntos são relevantes para o debate, porém, não mais suficientes, posto que, o
que antes era entendido como urgência climática, com a pandemia do novo
coronavírus de 2020-2021, passou a ser entendido como emergência climática.
Portanto, no lugar de otimizar o uso de matéria-prima virgem, deve-se realinhar os
negócios para a utilização de materiais renováveis ou de materiais reutilizáveis,
possibilitada pela logística reversa, por exemplo. O fato é que a ideia de minimizar
o impacto socioambiental das empresas deve ser substituído pela ação de zerar
qualquer impacto negativo, bem como, buscar soluções para regenerar e
compensar os danos já causados. Além disso, propõe o estudo de
multistakeholders possibilitado por Voltolini (2019, p.57) em parceria com a Rede
Brasil do Pacto Global:
A conclusão dos cientistas é que as mudanças climáticas
avançaram muito mais rápido do que estimavam os especialistas
do clima. Quatro décadas de negociações globais, que resultaram
no Acordo de Paris, não foram suficientes para mudar o jeito de
produzir e consumir das empresas e das pessoas.

Outro trecho de relevância para o presente trabalho, encontrado no
primeiro artigo, foi o que apresenta a implementação da RECP como uma
responsabilidade social das empresas, pautada pela gestão ambiental e pela
melhoria contínua do produto, mas com a ressalva em reconhecer o distanciamento
das PMEs no debate de assuntos como as estratégias de RECP ou as novas
tecnologias, resultado da percepção dos empresários que não se veem no papel
de causadores ou afetados diretamente pelas mudanças climáticas, pois essas
questões climáticas ainda lhes parecem algo abstrato. E acrescenta (VARGAS et
al., 2019):
Além disso, a falta de capital para pesquisa e inovação, e a falta ou
ausência de créditos "verdes" para projetos ambientais também
limita a implementação do RECP (Bernal et al., 2016; Vieira e
Amaral, 2016). Para superar essas barreiras, Klewitz e Hansen
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(2014), que analisou os comportamentos de sustentabilidade
estratégica das PME entre 1987 e 2010, concluiu que a interação
com atores externos (por exemplo, clientes, autoridades, institutos
de investigação) é uma parte essencial para alcançar um
desenvolvimento sustentável das PME. Outro aspecto importante
para apoiar a transição é promover uma cultura de empresa “verde”
entre os funcionários e gerentes (Rizos et al., 2016).

Essa citação evidencia como a revista científica do Chile também
aceita a multidimensionalidade, ou seja, a participação de diversos atores como
sendo relevante para o alcance do desenvolvimento sustentável, além de citar a
promoção da cultura dentro das empresas como fator de contribuição para a
educação ambiental.
O segundo artigo, o argentino, teve como objetivo verificar se a
implantação de práticas sustentáveis em um pequeno hotel é viável a partir da
percepção dos clientes. Na análise dos resultados, as práticas sustentáveis de
maior destaque foram as relacionadas à água e com viabilidade econômica da
implantação de sistema de captação de águas pluviais, porém ficou constatado
“que os clientes que valorizam as práticas ambientais, na maioria, só demonstram
interesse por essas características, se o preço for igual ou inferior ao da
concorrência.” (FERREIRA et al., 2019)
O ano de 2020 foi suficiente para mostrar às empresas que a adesão
aos princípios da responsabilidade socioambiental são fatores não apenas de
redução de custos com energia elétrica, água e materiais descartáveis, como
também resultado positivo na escolha dos consumidores conscientes dentre as
empresas concorrentes. Como lembrou Voltolini (2019, p. 5) ao relatar o caos que
a pandemia gerou nas empresas, mas que também contribuiu para impulsionar a
sustentabilidade:
É necessária alguma dose de entropia. É fundamental certo caos
para promover um desequilíbrio que pode levar a um novo
equilíbrio. E nesse caso, o caos parece surgir da pressão gerada
pelo novo modo com que as pessoas enxergam a sustentabilidade
e as empresas, principalmente as gerações X e Y. (Voltolini, 2019,
p. 5)

Voltolini (2019) aborda as gerações X e Y como contribuições
decisivas no processo de consolidação da sustentabilidade socioambiental,
resultado de cerca de 40 anos de debate promovidos pela ONU e que, finalmente,
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desponta seus avanços na sociedade. Essas gerações cresceram junto com o
aumento de disciplinas relacionadas a preocupação com o meio ambiente, com a
diversidade, com a inclusão social, entre outros dessa natureza, que foram
incorporadas na educação formal; elas assumiram cargos no papel de líderes de
equipe, empresários, influenciadores digitais, entre outros papéis que promovem
cada vez mais a produção e o consumo conscientes.
O terceiro artigo encontrado na busca bibliométrica preocupou-se em
detectar as necessidades das famílias dos produtores rurais e conhecer a forma
como suas atividades impactam nos aspectos econômicos, sociais e ambientais no
contexto local (nesse caso, no México), justificada na citação abaixo:
A agricultura e a pecuária sustentáveis são formas de
desenvolvimento que surgem em resposta às preocupações sobre
os impactos ao meio ambiente decorrentes da prática do
agronegócio; impactos como degradação ambiental (erosão do
solo, falta de água, contaminação por agrotóxicos), problemas
sociais (fechamento de estabelecimentos familiares, concentração
de terras, recursos e produção e migração) e uso excessivo de
recursos naturais. Essas novas formas de desenvolvimento do
setor primário têm suscitado a necessidade de buscar opções em
inovação e tecnologia que possibilitem conter esses efeitos
ambientais sem reduzir a renda econômica das famílias rurais.
(MARCELINO-ARANDA, 2017, p.3-4)

Além disso, propuseram um modelo de gestão sustentável adequado
para unidades familiares rurais, baseado em boas práticas, ferramentas e
estratégias viáveis defendidas por organizações internacionais como FAO, ONU e
Banco Mundial e com implicações locais, regionais e nacionais. Por fim, concluíram
que:
Modelos de negócios baseados em conhecimentos tradicionais
relacionados à transferência de tecnologia e conhecimento de
novas tendências, como agroecologia, sistemas silvo-pastoris e
comércio justo, permitem uma alternativa para reverter o
despovoamento do campo causado pela marginalização e
emigração massiva frente à necessidade do camponês para
sobrevivência; o objetivo de curto prazo é influenciar o
desenvolvimento rural local. Há consenso, mesmo internacional,
sobre uma série de medidas práticas para fazer avançar a
implementação do desenvolvimento sustentável (MARCELINOARANDA, 2017, p.8).
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Vimos o reconhecimento das práticas sustentáveis dos produtores
agrícolas com implicações locais, regionais e nacionais como contribuição para
auxiliar na fundamentação de que as práticas sustentáveis das MPEs francanas
também podem reverberar impactos locais, regionais, nacionais, globais, pelo fato
de estarem alinhadas aos mesmos princípios defendidos pela ONU.
No quarto artigo, apesar de abordar sustentabilidade de modo
majoritário no âmbito econômico-financeiro de pequenas empresas do ramo da
moda, trouxe exemplos de pequenos negócios em Nova York que tem percebido
valor agregado aos seus produtos por valorizarem o artesanato e a cultura local,
além de ressaltar a contribuição das redes sociais na comunicação e divulgação do
resultado (FRY et al., 2014, p. 7):
Na outra extremidade do espectro da indústria está o movimento
"local", que se formou em parte como uma resposta a essa
hiperglobalização e uma percepção cada vez maior de que é social
e ambientalmente insustentável em sua forma atual. Na cidade de
Nova York, aspectos desse movimento em formação podem ser
vistos em bairros como Greenpoint e Williamsburg, ambos
localizados no Brooklyn, na cidade de Nova York. Essas
comunidades abrigam uma miríade de lojas próprias e operadas
que vendem produtos de talentos locais. Coletivamente, esse
movimento desfruta de sucesso sustentado; em 2010, a campanha
"Small Business Saturday" que cai no sábado após o feriado de
Ação de Graças foi lançada. Este evento de um dia gerou US $ 5,5
bilhões com comerciantes independentes e obteve 3,2 milhões de
"curtidas" no Facebook. O valor agregado que pode ser adicionado
aos alimentos, roupas e outros artefatos produzidos localmente é
evidenciado pelo aumento dos Farmer's Markets em todas as
partes da cidade. A reação contra grandes conglomerados globais
e a atração por alimentos, artesanato e design produzidos e
distribuídos localmente é significativa.

O quinto artigo nos brinda com a constituição de uma rede de
pequenos negócios do setor moveleiro no Ceará – Brasil que enxergou o
treinamento e a capacitação fornecidos aos empregados como uma prática de
aprendizagem de formação contínua. Além disso, esses moveleiros aproveitaram
para alinhar o modelo de negócio às práticas sustentáveis implementando “(a)
redução do desperdício de energia na linha de produção, (b) redução de perdas
materiais; (c) aquisição de novos equipamentos de segurança do trabalho; (d)
realização de compras coletivas” o artigo afirma que:

98
O conhecimento para agir, revelado na análise, sugeriu que as
organizações são mundos sociais formando um padrão que une a
vida, o trabalho e as práticas organizacionais. Eles negociam,
circulam, transformam e se reproduzem, formando uma rede de
atores e favorecendo o aprendizado de práticas sustentáveis.
(IPIRANGA et al., 2014)

O sexto e último artigo trazido pela busca bibliométrica, de origem sulafricana, pouco contribuiu para o presente estudo, mas afirmou nossa teoria de que
a educação dos atores no processo de implementação das práticas sustentáveis é
fundamental para que haja sucesso nos resultados que se espera nos âmbitos
sociais, ambientais e financeiros da responsabilidade socioambiental das
empresas.
4.2.2 Análise dos Dados Coletados
Na sequência da busca bibliométrica, como pesquisa qualitativa e de
natureza aplicada, que segundo Lakatos e Marconi (1996) parte de uma teoria para
aplicar nas relações sociais, adotamos o procedimento a campo com objetivo de
explorar os exemplos de práticas sustentáveis de micro e pequenas empresas na
cidade de Franca-SP.
Nesse sentido, foram analisadas duas empresas de pequeno porte,
sendo elas: um produtor de café orgânico chamado “Coronel Café Orgânico” e um
restaurante conhecido como “Arroz com Feijão”. Nessas empresas, foram
aplicados questionários aos funcionários e aos proprietários e, depois, foram
analisados os documentos referentes aos selos de certificação e aos relatos de
sustentabilidade.
O questionário foi construído com base nos questionamentos
extraídos do livro “Novas Economias Viabilizando Futuros Desejáveis – Fluxonomia
4D”

(DEHEINZELIN,

2019)

e

no

questionário

intitulado

“Indicadores

Complementares do Balanço Social para empresas, sociedades cooperativas,
entidades governamentais e instituições de ensino” que é utilizado pela Assembleia
Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul como sendo uma das ferramentas para
eleger a organização merecedora do “Prêmio de Responsabilidade Social”, na sua
vigésima edição, com respaldo no artigo 5° da Lei n. 11.440, de 18 de janeiro de
2000 (Anexo B).
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Aplicamos o questionário como pré-teste aos colegas de mestrado, a
fim de observar a fidedignidade das respostas, a validade e necessidade das
questões e por último a operatividade do vocabulário e atendimento das
expectativas. Após identificada pequenas dúvidas e feita as correções necessárias,
os questionários foram encaminhados às duas empresas.
A abordagem dos dois empresários e seus stakeholders ocorreu em
dois momentos nos meses de julho e agosto de 2020, ou seja, em momento de
pandemia pelo novo coronavírus. O primeiro contato com cada empresa foi por
telefone para agendar com os empresários a aplicação dos questionários a eles e
aos seus stakeholders disponíveis: por ocasião da situação pandêmica provocada
pelo novo coronavírus, apenas os empregados puderam participar na categoria de
stakeholder.
Para os empresários aplicamos o questionário como roteiro de uma
entrevista estruturada, de forma síncrona, com duração em torno de 1 (uma) hora,
com uso de máscaras e álcool em gel para higienizar superfícies de contato e as
mãos, respeitando às exigências devidas ao distanciamento social imposto pela
pandemia Covid-1994. Em seguida, para os stakeholders, no caso dos
colaboradores, a aplicação do mesmo questionário foi por meio impresso, com
duração para preenchimento de aproximadamente 40 (quarenta) minutos.
O uso do mesmo questionário como roteiro de entrevista para os
empresários e aplicação para os demais colaboradores, justifica-se no sentido de
estabelecer a convergência das respostas de empresários e seus stakeholders, ou
seja, a fim de alinhar as intenções e práticas sustentáveis dos diferentes discursos
coletados. Para tanto, foram levantados dados sobre a inclinação que esses
empresários francanos têm sobre sustentabilidade no seu modelo de negócio,
certificadas com selos de sustentabilidade e as coincidências e ou divergências
com as visões dos demais envolvidos na empresa.
No projeto de pesquisa, esperávamos obter como resultado 10% de
respondentes de um total de 100 questionários que seriam enviados, sendo 50
questionários para cada empresa (incluso as duas entrevistas utilizando o

94

A plataforma utilizada será definida em conjunto com os informantes, considerando suas disponibilidades
tecnológicas.
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questionário como roteiro).95 A quantidade de questionários foi justificada pela
classificação de porte de MPEs por número de empregados do Sebrae, tendo como
máximo 49 empregados para empresas de pequeno porte na atividade comercial.
Porém, com a crise financeira instalada pela pandemia, as empresas reduziram o
quadro de funcionários drasticamente e apenas 14 questionários foram enviados
de acordo com os quadros de empregados atualizados pelos gestores.
O restaurante, por exemplo, reduziu de 47 empregados formais para
uma equipe de apenas sete funcionários durante o período de março a agosto de
2020, tendo o gestor reassumindo funções outrora delegadas, como a compra de
suprimentos para abastecer a cozinha. De oito questionários enviados, recebemos
seis preenchidos.
O produtor rural que cultiva e vende café orgânico, com uso de
preparados homeopáticos, a fim de garantir o controle de doenças e estímulo de
vitalidade do cultivo, mantem um quadro restrito de empregados, total de 8
colaboradores no momento da pesquisa, devido ao progresso tecnológico de
culturas mecanizadas, de todo modo, de oito questionários enviados, apenas
quatro retornaram preenchidos no mesmo período pandêmico de agosto de 2020.
Ainda com os impactos da pandemia na economia e na redução do
quadro de empregados, obtivemos os mesmos 10 questionários respondidos e
esperados para possibilitar a análise dos dados. Em termos percentuais,
esperávamos obter 10% de 100 questionários que seriam enviados, sendo 50
questionários para cada empresa, quando, na verdade, obtivemos 71,42% de
questionários respondidos em relação aos 14 enviados.
Para análise de discurso, entendemos como partes discursivas o
constructo teórico, os empresários (R1) e os empregados respondentes dos
questionários (R2-R6). Para isso, as respostas foram categorizadas em Perfil dos
Respondentes, Fontes de Informação e Dimensões de análises em:
Sustentabilidade, Práticas Ambientais e Responsabilidade Social.

95

A intenção é analisar 10% das respostas (ao menos 5 questionários de cada empresa) a depender da adesão
ao questionário.
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Quadro 6 – Apresentação dos Dados Coletados na Empresa Arroz c/ Feijão
Perfil
dos
Respon
dentes
Idade

Respondentes do questionário (R) – Arroz c/ Feijão (E1)

36

27

43

35

39

30

Estado
Civil
Profissã
o

Casado

Casado

Casado

Casada

Solteira

Casada

Empresário

Cozinhei

Chefe de Auxiliar

Atendente

Atendente

ro

Cozinha

Adm.

Escolari
dade

Pós-

Ensino

Pós-

Ensino

Ensino

Ensino

graduado

médio

graduado

médio

médio

médio

Jornal/rev

Jornal/revi

TV, Rádio e TV, Rádio

ista

sta

Internet

e Internet

impresso

impressos

R1

R2

R3

R4

R5

R6

Dimensão de análise
Fonte de Rádio
Informa
Internet
ção

e -

s

e e Internet

Internet
Tipo de Rádio CBN conteúd
Internet
o
(Facebook,
Instagram,
Folha São
Paulo, Uol,
sites
específicos
de
gastronomi
a)
Sustentabilidade

Notícia

Notícias da
região,
acontecim
entos

Noticiário,
talk shows,
documentá
rios, filmes
etc.

Novelas,
jornal,
desenhos
e música

Entendi
mento

A
maneira
de cuidar
do
planeta e
melhorar
a
qualidad
e
de
vida.

Toda
ação que
ajuda na
conserva
ção
do
planeta.

Preocupaç
ão com o
meio
ambiente

Planeta em
primeiro
lugar.
Havendo
conscientiz
ação
em
todos. Ex:
estimuland
o
a
criatividade

Preocupaç
ão com o
meio
ambiente

Sim

Sim

Sim
muito

Percebe
práticas
de
sustenta

Promover
desenvolvi
mento
financeiro,
profissional
,
sociedade,
respeitand
o o menor
impacto
possível ao
meio
ambiente.
Algumas,
mas sinto a
necessidad
e
de

e Sim,
de Sim
forma
responsáve
l
a
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bilidade
na
empresa

melhorar
muito mais.

Necessi
Sim
dade de
Investim
entos em
recursos
além do
monetári
o
Quais
Recursos
naturais,
Recursos
humanos e
sociais,
Desmateria
lização das
infraestrutu
ras,
Desmateria
lização da
base
produtiva
As
Sim
práticas
(pouco)
sustentá
veis da
empresa
são
divulgad
as
Quais
Certificaçõ
es,
Qualidade
produto/ate
ndimento,
Publicidade
e
Propagand
a
Meios de Redes
divulgaç sociais
ão

necessidad
e
de
preservaçã
o do meio
ambiente.
Sim
Sim

-

Sim

Sim

Recurso
s
naturais

Desmater
ialização
da base
produtiva

Recursos
naturais,
Desmateri
alização
das
infraestrutu
ras,
Desmateri
alização da
base
produtiva

Recursos
naturais,
Desmateria
lização da
base
produtiva

Recursos
naturais,
Desmateri
alização
das
infraestrutu
ras,
Desmateri
alização da
base
produtiva

-

Não

Sim

Sim

Sim

-

-

Certificaçõ
es,
Qualidade
produto/at
endimento

Redes
sociais

Redes
sociais

-

Não
possui
certificaç

Certificaçõ
es,
Qualidade
produto/ate
ndimento,
Atividades
voluntárias
junto
à
comunidad
e
Redes
Redes
sociais e sociais
e
Rede
Rede
pessoal de pessoal de
contatos
contatos

Certificaçõ
es,
Qualidade
produto/at
endimento

Website,
Redes
sociais e
Rede
pessoal de
contatos

Práticas Ambientais
Certifica Selo
ções de EuReciclo
qualidad

EuReciclo

EuReciclo, EuReciclo
Esse selo
cumpre a
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e
ambient
al
e
social
Meio
ambient
e

Sistema
de
Gestão
Ambient
al

Controle
de
resíduos

ão e não
tem
processo
em
andament
o
Realiza
Realiza
coleta
coleta
seletiva
seletiva
de lixo e de lixo e
reciclage Realiza
m
de ações
óleo
que visam
(descart à
e
educação
correto). ambiental
,
para
funcionári
os
e
familiares

Realiza
coleta
seletiva de
lixo,
Desenvolv
e
e
aperfeiçoa
processos
que geram
economia
no
consumo
de papel,
energia,
combustíve
is fósseis e
água,
Realiza
ações que
visam
à
educação
ambiental,
para
funcionário
s
e
familiares.
Não possui sistema de
gestão
ambiental

Possui
processos
de logística
reversa das
embalagen
s e tem

política
nacional
dos
resíduos
sólidos.
Realiza
coleta
seletiva de
lixo
e
Realiza
ações que
visam
à
educação
ambiental,
para
funcionário
s
e
familiares

Não
possui
sistema
de gestão
ambiental

Possui
orçamento
definido
para ações
de
minimizaçã
o
de
impactos
ambientais
;
Possui
planos de
ações
e
metas.

Possui
processo
s
de
logística
reversa
das

Possui
parceiros
junto
à
comunidad
e
de
catadores

Realiza
coleta
seletiva de
lixo,
Desenvolv
e
e
aperfeiçoa
processos
que gerem
economia
no
consumo
de papel,
energia,
combustíve
is fósseis e
água,
Realiza
ações que
visam
à
educação
ambiental,
para
funcionário
s
e
familiares.
Possui
orçamento
definido
para ações
de
minimizaçã
o
de
impactos
ambientais;
Possui
auditoria
externa.

Realiza
coleta
seletiva de
lixo

Possui
parceiros
junto
à
comunidad
e
de
catadores

Possui
parceiros
junto
à
comunidad
e
de
catadores

Possui
orçamento
definido
para ações
de
minimizaçã
o
de
impactos
ambientais
;
Possui
planos de
ações
e
metas;
Possui
auditoria
externa.
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intenção de
implantar
ainda em
2020:
composteir
a
de
resíduos
orgânicos e
constituir
parceiros
junto
à
comunidad
e
de
catadores
de
recicláveis
Responsabilidade Social
Código
Sim, para de ética
Clientes e
Empregado
s
Program Sim, com Não
a
de meta para
participa redução de
ção nos CMV (custo
resultad
de
os
mercadoria
) revertido
para
funcionário
parte
do
valor.
Promoçã Sim, Não o
da fazemos
diversida distinção
de
de grupos
minoritários
na
contrataçã
o.
Avaliamos
a
competênci
a
para
exercer a
função
profissional
proposta.
Práticas Por meio Não
de
de cursos e realiza
desenvol treinament tal
vimento
os de curta prática
e
duração.
capacita Investindo
ção
em bolsas,

embalage de
ns
e recicláveis
Possui
projeto
para
estabelec
er
uma
economia
circular
das
embalage
ns
geradas
pela
empresa.

de
recicláveis

de
recicláveis

Clientes e
Emprega
dos
Sim,
iniciada
para
redução
de custos

Sim, para
Clientes e
Empregado
s
Sim, está
em
processo
CMV,
desconto
de
produtos.

Sim, para
Clientes e
Empregad
os
Sim,
foi
iniciado e
está
em
processo,
cmv,
desconto
de
produtos.

Sim, para
Clientes e
Empregad
os
Foi iniciado
e está em
processo,
cmv,
desconto
de
produtos.

Sim,
Sim,
contrataç menor
ão
sem aprendiz
preconcei
to.

Sim, menor Não
aprendiz

Por meio
de cursos
e
treinamen
tos
de
curta
duração.

Por meio
de cursos e
treinament
os de curta
duração.

Por meio
de cursos
e
treinament
os de curta
duração.

Por meio
de cursos
e
treinament
os de curta
duração
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profissio
nal

parciais ou
totais, para
educação
formal (...)
Program Atende aos
a
de programas
saúde,
de saúde,
seguran segurança
ça
e estabelecid
condiçõe os por lei
s
de (NRs);
trabalho Realiza,
constantem
ente,
campanhas
de
conscientiz
ação
e
oferece
informaçõe
s
relevantes
sobre
saúde
e
segurança
dos
colaborado
res;
Promove
programas
de
qualidade
de vida dos
trabalhador
es,
com
ações
sistemática
s (...)
Benefíci Não
os
oferece
benefícios

Estímulo
ao
voluntari
ado

Realiza,
constant
emente,
campan
has de
conscien
tização e
oferece
informaç
ões
relevant
es sobre
saúde e
seguran
ça dos
colabora
dores

Planos
de saúde
ou
centros
de
atendim
ento de
saúde
aos
colabora
dores.
Permite o Não
uso
de realiza
recursos da
empresa
(...)

Atende
aos
programa
s
de
saúde,
seguranç
a
estabelec
idos por
lei (NRs);
Realiza,
constante
mente,
campanh
as
de
conscienti
zação e
oferece
informaçõ
es
relevante
s
sobre
saúde e
seguranç
a
dos
colaborad
ores;

Realiza
pesquisa
organizaci
onal
visando
desenvolv
er ações
de
melhoria
nas
condições
de
trabalho.

Realiza
pesquisa
organizacio
nal visando
desenvolve
r ações de
melhoria
nas
condições
de trabalho

Realiza
pesquisa
organizaci
onal
visando
desenvolv
er ações
de
melhoria
nas
condições
de trabalho

Não
oferece
benefício
s

Planos de
saúde ou
centros de
atendiment
o de saúde
aos
colaborado
res.

Planos de Não
saúde ou oferece
centros de benefícios
atendiment
o de saúde
aos
colaborado
res.

Permite o
uso
de
recursos
da
empresa
(...)

Permite o
uso
de
recursos
da
empresa
(...)

Permite o
uso
de
recursos da
empresa
(...)

Permite o
uso
de
recursos
da
empresa
(...)
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Critérios
de RSE
para
forneced
ores

Estimula
forneced
ores
a
desenvol
verem
ações
sociais
Política
de
respeito
à
privacida
de
de
clientes
Adota
princípio
s
de
respeito
à
preserva
ção da
saúde de
seus
consumi
dores

Ambiental, Mão
de
obra
infantil,
Legislação
trabalhista
e
previdenciá
ria.
Não
Não

Ambiental
, Mão de
obra
infantil

Ambiental, Ambiental,
Mão
de Mão
de
obra
obra infantil
infantil

Não possui
critérios
desse tipo
para
a
seleção de
fornecedor
es

Não

Não

Não

Não

Sim, com Sim
treinament
o
de
respeito à
privacidade
dos
clientes.

Sim

Sim, são
feitos por
critérios
que
respeitam
as normas
da
empresa.
Sim,
sempre
visando
qualidade
dos
produtos
oferecido
aos
clientes.

Sim,
são
feitos por
critérios
que
respeitam
as normas
da
empresa
Sim,
sempre
visando
qualidade

Sim,
Respeitan
do
e
seguindo
os critérios
e normas
da
empresa
Sim,
sempre
visando
qualidade
dos
produtos
tanto para
clientes
como para
colaborado
res

Sim,
procuramo
s trabalhar
com
ingrediente
s frescos e
naturais,
orgânicos
(quando
possível),
não
usamos
temperos
processado
s.
Fonte: elaborado pela autora.

Sim

O perfil dos respondentes da E1 apresenta equilíbrio e predominância
entre as gerações X e Y96, confirmando a fala de Voltolini (2019), são profissionais
que estão em cargos de empresário, liderança e atendimento ao público. Quanto
ao entendimento de sustentabilidade, observamos que há um consenso em relação

96

Geração Silenciosa (idades acima de 65 anos); Geração Baby Boomer (idades de 50 a 64 anos); Geração X
(idades de 35 a 49); Geração Y ou Millennials (idades de 21 a 34); Geração Z ou Centennials (idades de 15 a
20 anos).
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ao cuidado com meio ambiente,

menção a uma espécie de visão 4D da

sustentabilidade quando o R1 menciona “desenvolvimento financeiro, profissional
(conhecimento), sociedade, respeitando o menor impacto possível ao meio
ambiente” e, uma feliz surpresa quando o R5 considera a criatividade e a
conscientização (possibilitada pela educação ambiental) como caminhos para
trilhar a sustentabilidade (ambiental nesse caso).
Todos os respondentes identificam práticas sustentáveis na empresa,
mas restringindo o conceito à dimensão ambiental.
Quando perguntado sobre a necessidade de investimentos para além
do monetário, somente o R1 identificou a necessidade de investimentos em
Recursos humanos e sociais, que engloba diversidade cultural, racial, LGBTQIA+
entre outros. Inferimos nesse caso que o motivo seja por indiferença ou pelo fato
de que os empregados se sentem representados por um ou mais grupos
minoritários.
A menção de desmaterialização das infraestruturas, ou seja,
investimentos em tecnologias digitais, móveis, web etc. e a desmaterialização da
base produtiva substituída pela base de conhecimento e criatividade, devem-se ao
fato de que a situação pandêmica e as restrições de circulação e aglomeração
demandaram investimentos urgentes em aplicativos para venda e entrega de modo
remoto. Sendo assim, antes de poderem assimilar o que viria a ser a
desmaterialização, todos os comerciantes tiveram que buscar informações, ideias
e opções para possibilitar as vendas de seus produtos.
A comunicação das práticas sustentáveis foi fraca, não sendo
percebida por todos da empresa, possivelmente foi percebida apenas por aqueles
empregados estritamente relacionados com os procedimentos administrativos, os
demais demonstraram desconhecimento acerca do selo de certificação, mesmo
reconhecendo a prática de separação e destinação dos recicláveis, o que reflete a
necessidade de divulgar melhor as boas práticas da empresa até mesmo aos
clientes internos. Ainda sobre comunicação, as redes sociais (especialmente:
Instagram e Facebook) foram as únicas referenciadas por todos como meio de
divulgação adotado pela empresa, já o website e a possibilidade de aproveitar a
rede de contatos pessoais de cada funcionário foram lembrados pela equipe
próxima ao setor administrativo. Ressaltamos nesse sentido que as fontes de
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informação selecionadas pelos respondentes incluem também outros meios de
comunicação como rádio, revistas, jornais impressos e TV.
Dentre as intenções do empresário R1, como “implantar, ainda em
2020, composteira de resíduos orgânicos e constituir parceiros junto à
comunidade de catadores de recicláveis”, a segunda foi identificada como já
sendo a realidade da empresa, no caso o fato de já possuir parceiros junto à
comunidade de catadores de recicláveis. Inferimos que a intenção do empresário
seja intensificar essas parcerias ou há a presença de autonomia dos empregados
em solucionar problemas relacionados à coleta seletiva.
As questões relativas à dimensão de análise em responsabilidade
social geraram divergências nas respostas, evidenciando que as ações nesse
sentido não estão alinhadas, com lacunas que demandam esclarecimentos e
divulgação de boas práticas a fim de que haja reconhecimento e valorização por
todos da equipe, como por exemplo, a promoção de diversidade social em
contratações focadas nas competências e habilidades profissionais, existência de
critérios de responsabilidade social para eleger fornecedores e esclarecer o que
são benefícios concedidos pelas empresas além daquilo que são obrigadas por lei.
Em contrapartida, as respostas são unânimes e positivas quando questionados a
respeito de treinamentos e atendimento às normas de saúde e segurança do
trabalhador, além do reconhecido estímulo ao voluntariado junto à comunidade97
por parte dos empregados.
Quadro 7 – Apresentação dos Dados Coletados na Empresa Coronel Café
Orgânico
Perfil
dos Respondentes do questionário (R) – Coronel Café Orgânico (E2)
Respondentes

R1

R2

R3

R4

Idade

42

40

61

32

Estado Civil

Casado

Casado

Separado

Solteiro

Profissão

Advogado

Tratorista

Lavrador

Tratorista

Escolaridade

Superior

Fundamental

Fundamental

Fundamental

completo

97

Não foi detalhado no questionário que tipo de voluntariado a empresa oferece à comunidade.
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Dimensão de análise
Fonte
de TV, Jornal/revista Internet
Informação
impressos,

TV

TV e Internet

de Jornalístico,
profissional
e
entretenimento
Sustentabilidade

Jornal

Notícias

Entendimento

Cuidado com Respeito ao
o
meio meio
ambiente
ambiente

Internet
Tipo
conteúdo

É a possibilidade do negócio se
desenvolver com
respeito
e
comprometimento
ambiental, social
e econômico.
Sim
Sim

Percebe
práticas
de
sustentabilidade
na empresa
Necessidade de Sim
Investimentos
em
recursos
além
do
monetário
Quais
Recursos naturais
e
Desmaterializaçã
o
das
Infraestruturas
As
práticas Sim
sustentáveis da
empresa
são
divulgadas
Quais
Certificações,
Relatório
socioambiental,
Qualidade,
Atividades
voluntárias,
Publicidade
e
Propaganda
Meios
de Revistas locais,
divulgação
Website, Redes
sociais
Práticas Ambientais
Certificações de
qualidade
ambiental
e
social
Meio ambiente

Ambientais: ISSO
14000,
IBD
Orgânico BrasilEuropa-EUA
Realiza
ações
que
visam
à

Sim

Sim

Não

Não

Não

Recursos
naturais

Recursos
naturais

Recursos
naturais

-

Sim

-

Certificações

Certificações

Certificações

Rádio e Redes Redes sociais Rádio
sociais

Não
possui Não possui Não possui
certificações
certificações
certificações
Realiza ações Realiza
que visam à ações

Realiza
que ações

que
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educação
educação
ambiental
para ambiental para
funcionários
e funcionários e
familiares
familiares

visam
à
educação
ambiental
para
funcionários e
familiares
Sistema
de Possui
Possui auditoria Possui
Gestão
Identificação de externa
auditoria
Ambiental
riscos ambientais,
externa
planos de ação e
metas, auditoria
externa
Controle
de Possui logística Possui
Possui
resíduos
reversa
das composteira
composteira
embalagens
para
resíduos para resíduos
orgânicos
orgânicos
Responsabilidade Social
Código de ética Não
Não
Não
Programa
de Não
Não
Não
participação nos
resultados
Promoção
da Não
Não
Não
diversidade
Práticas
de Por
meio
de Extensivas
a Extensivas a
desenvolviment cursos
e todos
os todos
os
o e capacitação treinamentos de funcionários
funcionários
profissional
curta duração
Programa
de Atende
aos Atende
aos Possui
saúde,
programas
programas
políticas que
segurança
e estabelecidos por estabelecidos
equilibrem as
condições
de lei e Normas por lei e Normas atividades
trabalho
Regulamentadas Regulamentada profissional e
- NRs
s - NRs
familiar
Benefícios
Não
Não
Planos
de
saúde
ou
centros
de
atendimento
de saúde aos
colaboradore
s
Estímulo
ao Não
Não
Não
voluntariado
Critérios
de Responsabilidade Não
Ambiental
RSE
para Ambiental, Social
fornecedores
relativo à mão de
obra infantil e
atenção
à
legislação
trabalhista
e
previdenciária
Estimula
Não
Não
Não
fornecedores a
desenvolverem
ações sociais

visam
à
educação
ambiental
para
funcionários e
familiares
Possui
auditoria
externa

Possui
composteira
para resíduos
orgânicos
Não
Não
Não
Extensivas a
todos
os
funcionários
Possui
políticas que
equilibrem as
atividades
profissional e
familiar
Planos
de
saúde
ou
centros
de
atendimento
de saúde aos
colaboradore
s
Não

Não
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Política
de Não
respeito
à
privacidade de
clientes
Adota princípios Não
de respeito à
preservação da
saúde de seus
consumidores
Fonte: elaborado pela autora.

-

-

-

Sim

Sim

Sim

Na análise dos discursos da E2, observamos uma maior elasticidade
presente nas gerações Baby boomers, X e Y, quando observamos as idades dos
respondentes. Se considerarmos a escolaridade, também inferimos um certo
distanciamento do ensino formal há algumas décadas, talvez seja esse o motivo da
maioria dos respondentes considerarem a sustentabilidade apenas no âmbito
ambiental. Em Contrapartida, o R1 avançou do ensino fundamental concluindo a
pós-graduação, o que pode ser um indício para apenas o empresário entender
sustentabilidade com bases no tripé social-ambiental-financeiro, uma visão
integrada da sustentabilidade com bases teóricas mais recentes, como pode ser
verificado na sua definição de sustentabilidade: “é a possibilidade do negócio se
desenvolver com respeito e comprometimento ambiental, social e econômico”.
Também o R1 foi o único a identificar a necessidade de investimentos em
desmaterialização das infraestruturas como tecnologias digitais, móveis e web,
provavelmente, porque os demais respondentes estão voltados estritamente às
atividades agrícolas.
Há um consenso quanto à existência da certificação, porém o
conhecimento do selo IBD é restringido ao cultivo do café por parte dos
empregados, pois não o reconhecem como uma certificação em práticas
ambientais de padrão internacional. Como feliz surpresa, todos reconhecem que a
empresa “realiza ações que visam à educação ambiental para funcionários e
familiares”98 o que colabora para nossas inferências do presente trabalho. Outro
fato interessante no âmbito das práticas ambientais é que os empregados não têm
conhecimento a respeito da logística reversa das embalagens, porque deve ficar a
cargo do setor administrativo, mas incluem uma prática ambiental relevante para o

98

Não foram detalhadas no questionário.
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processo orgânico, que é o uso de compostagem dos resíduos orgânicos e que
passou despercebida no questionário do E2.
As questões relativas à dimensão de análise em responsabilidade
social também geraram divergências nas respostas da E2, evidenciando que as
ações nesse sentido não são discutidas e valorizadas, como por exemplo,
existência de critérios de responsabilidade social para eleger fornecedores como
atendimento à legislação legal e previdenciária, responsabilidade ambiental e, não
utilizar mão de obra infantil. Ficou evidente também a falta de esclarecimentos
sobre o que são benefícios concedidos pelas empresas e o que são obrigadas por
lei. Em contrapartida, mais uma vez, as respostas são unânimes e positivas quando
questionados a respeito de desenvolvimento e capacitação profissional,
responderam que são “extensivas a todos os funcionários” e “Possui políticas que
equilibram as atividades profissional e familiar”, contribuindo para a dimensão
cultural da sustentabilidade.
4.2.3 Análise Documental das Práticas Sustentáveis
A E1, como já citado, possui o selo de certificação EuReciclo que trata
da logística reversa de embalagens recicláveis no sistema de compensação, ou
seja, as embalagens geradas no local (no caso na cidade de Franca-SP) serão
recicladas em quantidade semelhante ou maior, porém não necessariamente na
mesma cidade, podendo ser compensadas na cadeia de reciclagem da cidade de
São Paulo-SP, por exemplo.
Para concessão do selo são exigidas três etapas, primeiro são
estabelecidas parcerias para coleta e separação de embalagens pós-consumo
organizadas por tipo de material (papel, plástico, vidro ou metal) e, verificadas as
condições de trabalho, operação e destino dos recicláveis documentados e
reconhecidos legalmente por meio das notas fiscais. O segundo passo é feito com
o rastreamento e validação das notas fiscais, atestando que a destinação dos
materiais recicláveis será para as indústrias de transformação ou recicladores finais
e validado por auditoria externa. Por fim, a terceira etapa para certificar as
empresas é a partir do cálculo da massa de embalagens dos produtos
comercializados pela empresa, por meio de autodeclaração e auditorias externas.
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Nesse caso, o fato de o selo constar nas embalagens do restaurante
nos indica que a logística reversa está ocorrendo conforme os critérios
estabelecidos pela empresa concessora, ou seja, a EuReciclo.
Nenhuma das pequenas empresas analisadas possuem publicação
de relatórios de sustentabilidade, como o modelo certificado pelo Instituto Ethos.
Entretanto, a E2 apresentou como documento para análise um Plano de Manejo
Orgânico com informações exigidas pela certificadora IBD, esse documento
assemelha-se a um relatório de impacto socioambiental, porém é de uso interno
para controle da certificadora em relação às informações do cultivo para garantir
lisura no trato orgânico. Vale ressaltar um trecho do documento que se refere à
mensagem inicial, apresentada como um resumo das atividades produtivas da
empresa certificada em que evidencia suas intenções e alinhamento ao tripé da
sustentabilidade, ou seja, sustentabilidade econômica, social e ambiental:
A Fazenda Bom Jardim irá realizar sua quarta auditoria como
projeto de produção orgânico independente. Atualmente, a unidade
de produção encontra-se totalmente convertida para Manejo
Orgânico, dedicando-se de forma bastante profissional e técnica a
todos os quesitos previsto pela legislação de orgânicos do Brasil e
do exterior. O desafio desse ano é sedimentação dos avanços
obtidos nos últimos anos, tornando a Fazenda referência na
produção de café orgânico, buscando sempre maximizar a
sustentabilidade econômica, social e ambiental no sistema de
produção empregado no sistema agrícola.

Outro destaque que fazemos é para os itens “6”, “7” e “8” do relatório
que tratam, respectivamente, da conservação e controle de qualidade da água, do
manejo de resíduos e das relações trabalhistas pautadas pela legislação vigente,
consonantes com as respostas ao questionário.
4.2.4 Análise de Triangulação
Para análise final dos dados, foi aplicada avaliação por triangulação
de métodos (MINAYO et. al, 2005; TUZZO e BRAGA, 2016), relacionando objeto,
sujeito e fenômeno com finalidade de integrar diferentes perspectivas no fenômeno
e para validação do processo metodológico utilizado nesse estudo. Para tanto,
definimos a tríade objeto-sujeito-fenômeno como segue: a) revisão bibliográfica e
bibliométrica acerca dos temas sustentabilidade; b) resultado da coleta de dados
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dos participantes da pesquisa: respondentes dos questionários e entrevistas
(empregados e empresários); c) análise documental dos critérios para concessão
de selos certificadores de práticas sustentáveis (Empresa B, EuReciclo e IBD) e
indicadores de sustentabilidade (validados pela ETHOS ou pela GRI).
Os resultados dessa triangulação foram organizados em um quadro,
classificados em tipos de práticas sustentáveis, quem são os protagonistas dessas
práticas, apresentando duas pequenas empresas de Franca-SP como exemplo e
relacionado suas práticas socioambientais com os indicadores de sustentabilidade
Ethos para MPEs, de acordo com as proposições de Da Silva (2011).

Quadro 8 – Triangulação dos Métodos Qualitativos de Análises
Objeto

Sujeitos

Práticas
sustentáveis

E1

Fenômeno

E2

Desenvolvimento
sustentável e
Indicadores Ethos
para negócios
sustentáveis e
responsáveis

Práticas ambientais
Certificações
qualidade
ambiental
social.

Educação
ambiental

de
e

EuReciclo

ISO 14000, IBD
Orgânico
BrasilEuropa-EUA
Item 4.3

Realiza coleta seletiva
de lixo; Desenvolve e
aperfeiçoa processos
que geram economia
no consumo de papel,
energia, combustíveis
fósseis
e
água;
Realiza ações que
visam à educação
ambiental,
para
funcionários
e
familiares.

Realiza ações que
visam à educação
ambiental
para
funcionários
e
familiares.
Item 12.1, 12.4,
12.7, 12.8, 12.9
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Sistema
de
NA
Gestão Ambiental

Controle
resíduos
orgânicos
recicláveis

Logística reversa das
de embalagens
e
intenção de implantar
e ainda
em
2020:
composteira
de
resíduos orgânicos.

Possui Identificação
de
riscos
ambientais, planos
de ação e metas,
auditoria externa

Logística reversa de
embalagens
e
compostagem
de
orgânicos

Item 12.1

Item 12.6

Práticas sociais

Promoção
diversidade

Avaliamos
a
da competência
para
NA
exercer
a
função
profissional proposta.
Item 8.5

Práticas
de
Por meio de cursos e Por meio de cursos
desenvolvimento
treinamentos de curta e treinamentos de
e
capacitação
duração.
curta duração.
profissional
Item 9.3, 9.4, 9.5
Atende
aos
programas de saúde,
segurança
estabelecidos por lei
(NRs);
Programa
de
Realiza,
saúde, segurança
constantemente,
e condições de
campanhas
de
trabalho
conscientização
e
oferece informações
relevantes
sobre
saúde e segurança
dos colaboradores;

Estímulo
voluntariado

ao

Atende
aos
programas
estabelecidos por
lei
e
Normas
Regulamentadas NRs

Item 10.1, 10.2,
10.3, 10.4, 10.5

Permite o uso de
recursos da empresa NA
(...)
Item 11.2
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Responsabilidade
Ambiental,
Social
Critérios de RSE
relativo à mão de obra
para
infantil e atenção à
fornecedores
legislação trabalhista
e previdenciária.

Política
respeito
privacidade
clientes

Responsabilidade
Ambiental,
Social
relativo à mão de
obra
infantil
e
atenção
à
legislação
trabalhista
e
previdenciária.

Item 5.3

de Treinamento
para
à garantir respeito à
NA
de privacidade
dos
clientes.
Item 2.4 e 6.4

Fonte: Elaborado pela autora.
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5. EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COMUNICAÇÃO
Neste capítulo apresentaremos como as MPEs podem contribuir para
a educação ambiental, ao divulgar suas práticas sustentáveis em redes as
instruções dadas aos colaboradores, a fim de atender as exigências, seja da
certificação do manejo orgânico, seja da certificação do manejo de recicláveis,
informações essas que gerarão conhecimento, cultura e hábito, além de condições
morais e éticas (SEN e KLIKSBERG, 2010; SANTOS JR.; 2016; 2018). Desta
forma, os colaboradores podem reverberar essas qualidades e valores para suas
respectivas famílias, possibilitando a constituição de nós em uma rede de
colaboração e criação de novos e conscientes hábitos, ou seja, atitudes mais
sustentáveis.
Ainda no capítulo cinco, apresentaremos como os relatórios de
sustentabilidade (FERREIRA et al, 2009; ETHOS, 2020) podem servir de
comunicação das redes criativas de sustentabilidade (CÂMARA, 2018; 2019),
comunicando à comunidade local, regional e global as práticas sociais e ambientais
promovidas pelas micro e pequenas empresas, visando influenciar outros nós de
colaboração e cooperação para com a sociedade e o meio ambiente.
Kliksberg e Sen (2010, p. 302-303) defendem que investir em cultura
vale a pena, pois “cultura engloba valores, percepções, imagens, formas de
expressão e de comunicação e muitos outros aspectos que definem a identidade
das pessoas e das nações”, convergindo com o conceito dado pela Unesco, em
1996, afirmam ainda, que a intenção não é limitar a solução dos problemas do
século XXI à dimensão cultural, “mas buscar uma visão integrada de
desenvolvimento.”
Segundo a definição de Kliksberg e Sen (2010), há quatro tipos de
capital quando se trata de desenvolvimento sustentável: capital natural, capital
construído, capital humano e o capital social. O capital natural compreende os
recursos naturais. O capital construído pela sociedade é dado pelas infraestruturas,
a tecnologia, o financeiro, o comercial, entre outros. O capital humano é uma
referência aos níveis de saúde e educação da população. Por fim, o capital social
é subdividido em quatro dimensões: relações interpessoais de confiança;
capacidade de associatividade, ou seja, estabelecer formas de cooperação e
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sinergia em prol de uma causa comum; consciência cívica ou consciência de
coletividade em uma sociedade; e os valores éticos de uma sociedade e, em
particular “dos empresários e dos executivos (dois grupos-chave de uma
sociedade) fazem ‘parte dos ativos’ produtivos dessa sociedade” (apud SEN, 1997).
Se o comportamento dos empresários impacta positiva ou
negativamente na constituição dos valores éticos de uma sociedade, inferimos que
escolhas mais sustentáveis no modelo de negócio de micro e pequenas empresas
possuem a possibilidade de promover cultura e educação ambiental quando
instaura certificações de sustentabilidade ambiental, por exemplo: se para obter e
manter um selo que certifique que a empresa separa os resíduos úmidos
(orgânicos) dos secos (recicláveis), é subentendido que uma capacitação mínima
aos colaboradores é exigida para que a separação dos resíduos seja possibilitada.
Na sequência do raciocínio lógico, se as instruções de como separar os materiais
é incorporada pelos colaboradores e praticadas em seus lares individuais, podemos
inferir novamente que há a possibilidade de influenciar novos hábitos frente a outros
membros na família, pois no mínimo, a mudança comportamental causará
estranhamento aos demais.
Se somarmos a possibilidade de os colaboradores praticarem em
suas casas a separação de resíduos orgânicos e recicláveis, podem ainda se
interessar ou serem instruídos quanto a compostagem doméstica de resíduos
orgânicos e informações a respeito da coleta de recicláveis. Não é excesso de
otimismo se considerarmos que durante a pandemia Covid-19 houve um aumento
considerável de buscas na internet e de webnars99 sobre compostagem e
sustentabilidade.
A educação ambiental pode ser possibilitada pelas disciplinas
ofertadas no ensino formal das instituições de ensino, contemplando desde a
educação infantil até o ensino superior, mas também devemos considerar o
relevante papel das OSCs e das empresas na construção da educação ambiental
no âmbito informal, a partir de projetos sociais, ambientais, educativos, campanhas
de conscientização, além de treinamentos e capacitação profissional.
Segundo a lei de número 9.795/1999, que dispõe sobre a educação
ambiental e institui a Política Nacional de Educação Ambiental, a educação

99

Conferências digitais.
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ambiental foi definida como sendo todos “os processos por meio dos quais o
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades,
atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de
uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.”
E é admitida “em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter
formal e não-formal.” Sendo assim, fica entendido como educação ambiental nãoformal “as ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade
sobre as questões ambientais e à sua organização e participação na defesa da
qualidade do meio ambiente.” Incluindo as ações de empresas privadas e a
conscientização dos agricultores com materiais informativos e campanhas
educativas.
Em âmbito nacional, temos como exemplo a OSC CIMA que
promoveu o evento Green Naction em 2019 como sua primeira edição em São
Paulo (sendo a quinta da sua história), com mais de 50 horas de programação em
educação ambiental, além de ter contado com cerca de 50 mil pessoas que
passaram pelo Pavilhão das Culturas Brasileiras.
Segundo dados do IPEA, apresentados no “Mapa das Organizações
da Sociedade Civil”100, o estado de São Paulo lidera o ranking em número de OSCs
com 156.001 e a cidade de São Paulo concentra o maior número de OSCs, com
47.044, sendo que a cidade de Franca/SP conta com cerca de 1.200 OSCs
dedicadas à causa da educação não-formal. Esse número pode ser ainda maior se
considerarmos as OSCs de assistência social que também oferecem atividades
educativas relativas ao meio ambiente.
No mesmo sentido, na cidade de Franca-SP, contamos com o Grupo
Mulheres do Brasil101, presidido pela empresária francana Maria Luiza Trajano, que
promoveu campanhas de conscientização ambiental envolvendo a cooperativa de
reciclagem de Franca e região (COOPERFRAN), durante os meses de abril a
agosto/2020, quando tiveram as atividades de coleta e triagem de recicláveis
suspendidas por segurança relativas à Covid-19. Esse mesmo grupo também
mantém o comitê Verdejar102 que possui como meta plantar 1 milhão de árvores na

100

https://mapaosc.ipea.gov.br/analise-perfil.html?localidade=3516200.
https://www.grupomulheresdobrasil.org.br/.
102
https://www.facebook.com/verdejarfranca/.
101
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cidade de Franca/SP, sendo que já atingiram a marca de mais de 7 mil mudas
plantadas gratuitamente por meio de patrocínios empresariais e parcerias.
Estudos realizados no século XXI acerca da sustentabilidade
entendem que a educação ambiental deve permear todas as disciplinas em todos
os níveis e modalidades de ensino, não importando a fonte, mas sim o resultado. A
ignorância acentua o distanciamento do indivíduo às questões ambientais. Informar
e educar é direito de todos para que a sociedade desenvolva meios para produzir
e consumir de modo consciente e sustentável. Dissociar a relação sujeito e objeto
quando se trata de educação ambiental e sustentabilidade é ignorar os fatos da
emergência climática em que o mundo vivencia na contemporaneidade, assim
como afirma Neiman et al. (2014, p. 27), quando se refere à educação ambiental,
“a transdisciplinaridade envolve interações que ocorrem entre as disciplinas, os
planejadores, os administradores e as populações locais.” E acrescenta que:
A sustentabilidade, como questão, desafio e discurso que permeia
todas as questões ambientais contemporâneas, não pode ser
compreendida enquanto algumas crenças da modernidade não
forem destruídas. São elas: atomismo (compartimentalização do
saber); mecanicismo (previsibilidade da ciência), universalismo
(algumas
poucas
relações
combinadas
explicando
o
funcionamento do universo); monismo (os conhecimentos
separados irão se unir num todo coerente) e o objetivismo
(manutenção de fatos e valores separadamente). (NORGAARD,
1996 apud NEIMAN et al., 2014, p.25).

Nesse sentido, Araújo (2014, p. 209) defende que “a informação é o
meio pelo qual o consumidor pode mudar os padrões de consumo, de modo a
adequá-lo às necessidades da sustentabilidade.” A comunicação de informações
sobre educação ambiental e sustentabilidade socioambiental pode ser originada a
partir dos relatórios de sustentabilidade possibilitados pelos relatos dos indicadores
e práticas sustentáveis das empresas, podendo, também, ser promovida pelos
selos de certificação, pelas propagandas e publicidade de empresas nas redes
sociais e websites, entre outros meios. “É preciso dizer que fornecer as informações
necessárias é uma forma relevante para transformar o mercado de consumo.”
(ARAÚJO, 2014)
Os relatórios de sustentabilidade tiveram sua semente depositada nas
discussões sobre transparência, responsabilidade social e utilização de balanço
social que perpassaram pelos anos 1960, 1970 e 1980. Em plena ditadura militar,
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a Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas do Brasil (ACDE Brasil) e a
Fundação Instituto de Desenvolvimento Empresarial e Social (Fides) não
encontraram espaços para ampla difusão do tema (IBASE, 2008). Entretanto, os
anos 1990, com a redemocratização do país, somada aos esforços de
organizações da sociedade civil, propiciaram grande amadurecimento das ideias
acerca da responsabilidade social e ambiental das empresas. O que também
colaborou de forma determinante para isso foi a realização, em 1992, da Rio92.
Como resultado da Agenda 21, em 1997, o Instituto Brasileiro de
Análises Sociais e Econômicas (IBASE) lançou o primeiro modelo de balanço social
para incentivar a adesão das empresas às práticas sustentáveis (IBASE, 2008).
Neste mesmo ano, uma rede internacional de especialistas, organizações sem fins
lucrativos, empresas e universidades foi lançada pelo Programa das Nações
Unidas (PNUMA) e pela Coalizão por Economias Ambientalmente Responsáveis
(CERES) intitulada como Iniciativa Global para Apresentação de Relatórios (GRI).
Seu modelo internacional foi reconhecido como um dos mais completos e com a
missão de tornar os balanços sociais, ou conhecidos também por relatórios de
sustentabilidade, tão difundidos quanto os relatórios financeiros corporativos. A
padronização dada por um modelo de relatório possibilita fazer comparações das
práticas sustentáveis de empresas entre setores diversos, por períodos e por
empresas de diferentes países (Ethos, 2007, online).
Em 1998, o Instituto Ethos de empresas e responsabilidade social
(ETHOS) se organizou como protagonista do meio empresarial e como sociedade
civil de interesse público para orientar as empresas que pretendiam comunicar sua
responsabilidade socioambiental à comunidade. A partir de 2006, em parceria com
o GRI, o Instituto Ethos disponibilizou a terceira geração do modelo internacional
para relatório de sustentabilidade, o GRI-G3103, o qual complementou a planilha de
dados proposta inicialmente pelo IBASE, com diretrizes para elaboração das
informações, princípios e um detalhamento das tomadas de decisões diante de
problemas (Ethos, 2007, online).
Acreditamos que as empresas de menor porte muito contribuem,
direta e indiretamente, para a economia local, possuem representatividade

103

Guia dos ODS para as Empresas. Disponível em: www.sdgcompass.org. Acesso em 17 Jan, 2020.

122

quantitativa e podem participar de uma rede criativa de disseminação de práticas
ambientalmente corretas, socialmente justas e economicamente viáveis.
Com a análise de apenas duas empresas francanas de pequeno porte
não se torna possível validar quantitativa e estatisticamente, que mais empresas
francanas praticam ações que impactam positivamente a comunidade na qual estão
inseridas. De todo modo, caso essas práticas fossem evidenciadas em um relatório
de sustentabilidade, organizadas em um modelo como o proposto pelo Instituto
Ethos, as empresas divulgariam essas práticas socioambientais em seus canais de
comunicação,

incentivariam

assim

outras

organizações

a

praticarem

e

comunicarem sua responsabilidade socioambiental e possibilitariam, ainda, uma
análise consistente e periódica das práticas sustentáveis dessas empresas por
parte dos interessados em suas ações, ou seja, os multistakeholders.
O relatório de sustentabilidade, caso fosse publicado no website da
empresa, nas redes sociais e jornais e revistas locais e regionais, poderiam ser
analisados pelos multistakeholders, bem avaliados pelos prossumidores104
(CÂMARA, 2019; MOTTA, 2014), criticados e/ou copiados pelos concorrentes,
gerando transparência das instituições (ODS 16)105, além de economias
sustentáveis106 na visão 4D de Lala Deheinzelin (2012). Acreditamos que dessa
forma as empresas envolvidas participariam, assim, de uma cadeia produtiva e
colaborativa que promoveria melhorias no âmbito social e ambiental, além do
econômico-financeiro, viabilizando o desenvolvimento sustentável.
Como exemplo de rede de sustentabilidade já em atuação desde
setembro de 2019, a partir da iniciativa de um grupo de pequenos empresários,
juntamente com cooperativas e produtores orgânicos de Franca e região, além de
outros profissionais como nutricionistas, chefs de cozinha, ONGs ligadas ao meio
ambiente e sustentabilidade, que se uniram e criaram o “Festival Você Tem fome
de Quê”, e ainda, dada a sinergia compartilhada nesse evento, com promoção de
informações e conscientização sobre a importância dos alimentos orgânicos e
saudáveis na alimentação de bebês e crianças, houve a criação da Rede
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Consumidor que, inserido no universo da cultura participativa, não apenas consome produtos, mas
interage com eles, busca e produz conteúdo para demais consumidores, desempenhando um novo papel na
era da informação.
105
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável https://nacoesunidas.org/pos2015/ods16/.
106
Foco na qualidade de vida do ser humano e convivência harmônica com o meio-ambiente, de modo a
garantir um desenvolvimento sustentado no tempo e espaço.
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Agroecológica da Alta Mogiana (RAAM)107 com o objetivo de reunir agricultores de
Franca e região (certificados por cultivo em sistema agroflorestal e selos de
certificação em produtos orgânicos), consumidores e interessados em produtos
orgânicos, alimentação saudável, educação ambiental, além de parceiros
produtores de produtos ecológicos de ciclo circular, como escovas de bambu,
sacolas de plástico compostáveis, panos revestidos com cera de abelha para
substituir o plástico-filme, para utilização na conservação de alimentos, entre
outros.108

107
108

https://www.instagram.com/redeagroecologicadaaltamogiana/.
https://www.instagram.com/obioka.eco/.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O século XXI é percebido como um período marcante de
transformação para a sociedade, tanto que tem sido motivo de estudo há décadas
denunciando como o planeta Terra tem sofrido com as ações de seus habitantes.
O fato é que as transformações premeditadas no século passado no que tange às
mudanças climáticas já são visíveis e sentidas por todos. Ainda assim, é possível
se deparar com o grupo de negacionistas, que como nos mostra a história, sempre
existiu. Mas negar não exclui as ações nocivas do ser humano e seus impactos no
meio ambiente. A conscientização, a mobilização e a participação de todos os
atores são fundamentais para o processo de regeneração da fauna e da flora, o
que possibilitará a sobrevivência da espécie humana.
O conceito de sustentabilidade foi construído historicamente ao longo
dos capítulos deste trabalho, e pudemos observar que os anos 2020 se deu como
um período de transição, de amadurecimento e expansão da visão integrada do
termo sustentabilidade, para além das questões ambientais, pois para que seja
possível educar ambientalmente, é necessário envolver os espaços sociais, as
discussões sobre responsabilidade social, ética e moral, práticas sustentáveis
empresariais, que fogem e superam os limites da educação formal.
Os órgãos públicos, as empresas privadas e as organizações da
sociedade civil, como as entidades certificadoras de sustentabilidade, possuem
papel relevante na prestação de contas e na auditoria das ações sustentáveis das
empresas. E quanto mais selos certificadores de sustentabilidade uma empresa
coleciona, maiores são as possibilidades de pulverização dos resultados positivos
dessas ações socioambientais no território em que atuam.
Nesse ínterim, entendemos que a prática de ações sustentáveis por
empresas são fundamentais para que a sustentabilidade se torne essencial para a
sociedade contemporânea. Para além das práticas sustentáveis, o relato dessas
ações deve ser construído dentro e fora das empresas, de modo que a educação
ambiental seja possibilitada ainda que de maneira informal. Entendemos, também,
que a comunicação é desde o seu surgimento a maior invenção do Homem, mas
também, o maior desafio da humanidade em torná-la compreensível e acessível a
todos.
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Para tanto, ainda que a tecnologia possa ser considerada como a
substituição do trabalho operacional, o que consequentemente agrava o
desemprego, temos a criatividade que, quando somada às novidades tecnológicas,
potencializam o perfil empreendedor e possibilitam novas formas de vida, novas
oportunidades de emprego e novos meios de comunicação.
Nesse sentido, o presente trabalho buscou contribuir com as
discussões sobre o tema educação ambiental envolvendo as boas práticas de
MPEs, partindo do aspecto micro (capacitação e treinamento dentro das empresas)
para o macro (difusão das informações provenientes acerca da educação informal),
na cidade de Franca-SP, a fim de mostrar como as práticas sustentáveis, quando
divulgadas, podem se transformar em práticas educativas para a comunidade
interna e externa, a fim de responder como as práticas socioambientais das micro
e pequenas empresas contribuem para atingir o desenvolvimento sustentável.
Apresentamos o relatório de sustentabilidade Ethos como uma das
inúmeras formas de se comunicar, mas que para as empresas têm um potencial de
gerar valores intrínsecos, éticos, de credibilidade, visibilidade e assim viabilizar o
crescimento financeiro. Os relatórios de sustentabilidade são, ao mesmo tempo,
uma estratégia empresarial e não devem ficar restrito ao uso de grandes
corporações com ações em bolsa de valores. As micro e pequenas empresas
podem e devem, a baixo custo, comunicar aquilo que as tornam únicas em seu
seguimento, comunicar sua prática e visão de ambiente saudável e justo para se
viver e negociar.
Para atender os objetivos específicos como pesquisar os conceitos de
sustentabilidade e as práticas consolidadas como socioambientais no período de
2016-2020, o que tivemos como resultado da busca bibliométrica e do constructo
teórico dos capítulos anteriores.
Além disso, contextualizamos e analisamos as práticas sustentáveis
de pequenos negócios no desenvolvimento sustentável local, regional e global,
como observado na análise dos dados coletados e por último, analisamos a
comunicação em redes criativas como aliada de modelos de negócios sustentáveis,
como por exemplo, a publicação de relatórios de sustentabilidade, independente do
porte da empresa.
Para buscar responder como as práticas socioambientais das micro e
pequenas empresas contribuem para atingir o desenvolvimento sustentável, após
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analisarmos as práticas sociais e ambientais sustentáveis de duas pequenas
empresas de Franca, a fim de identificar as contribuições dessas ações para o
desenvolvimento das territorialidades nas quais estão inseridas, sob uma
perspectiva de redes criativas, inferimos que todas essas práticas identificadas na
coleta de dados poderiam ser organizadas em um relatório de sustentabilidade
como o exemplo fornecido pelo Instituo Ethos-Sebrae, pois muitos dos itens que
compõem a lista de 12 indicadores de sustentabilidade foram identificados na
pesquisa e apresentados na triangulação dos métodos.
Concluímos que sustentabilidade não está associada somente às
questões ambientais, e sim diretamente associada aos processos que envolvem
pessoas e suas bagagens culturais, relações justas de trabalho, modelos de
negócios saudáveis e que esses processos podem se manter e melhorar ao longo
do tempo com treinamento e capacitação profissional, principalmente, quando
envolve educação ambiental. Portanto, há de se incluir na definição atualizada de
sustentabilidade os aspectos sociais, econômicos, políticos e culturais, como
constituintes dos aspectos intangíveis da sustentabilidade na visão em quatro
dimensões, ou seja, além da social, da ambiental e da financeira, a dimensão
cultural passa a ser considerada como uma plataforma para multiplicar
exponencialmente a sustentabilidade.
Nesse sentido, o aspecto cultural também é valorizado para atingir o
desenvolvimento sustentável apoiando-se no capital natural, no capital construído,
no capital humano e no capital social, entendido como as relações interpessoais de
confiança, a capacidade de associatividade e de estabelecer formas de cooperação
e sinergia em prol de uma causa comum, a consciência cívica ou consciência de
coletividade e os valores éticos de uma sociedade e em particular dos empresários
e dos executivos como sendo fatores que constroem bases sólidas para promover
a educação ambiental, ainda que de modo informal e, consequentemente, contribui
para uma sociedade mais justa, consciente e saudável.
Essa visibilidade das práticas sustentáveis possibilitada pela
comunicação com publicação em meios digitais, transmídia, tem potencial de
influenciar novos clientes, engajar empregados, além de incentivar outras
empresas a seguirem pelo mesmo caminho de busca pela sustentabilidade, onde
a concorrência almeja a mesma visibilidade, influência e engajamento.
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As duas empresas pesquisadas foram exemplos em práticas
sustentáveis, porém, como já era esperado, não comunicam suas boas práticas de
maneira eficiente e, portanto, não se beneficiam eficazmente dos resultados da
publicidade de seus esforços em prol da sustentabilidade. Em parte, essa carência
de comunicação se deve a inúmeras dificuldades que o pequeno empreendedor é
submetido para manter seus negócios, especialmente em momentos de crise como
a pandemia Covid-19, onde não houve tempo para planejamento, nem mesmo
houve precedentes como esse para poder buscar parâmetros de como agir.
Nesse contexto, entendemos que a comunicação das práticas
sustentáveis nos relatórios de sustentabilidade, como o modelo proposto pelo
Instituto Ethos, possibilita uma interação entre empresas, sociedade, OSCs e
órgãos públicos, criando um ambiente em rede propício que é para constituir as
redes de sustentabilidade, ou seja, torna possível a comunicação das boas práticas
das empresas que tem impactos sociais e ambientais (locais) e que se alinham aos
ODS globais, além de atender às exigências dos multistakeholders do século XXI,
que estão interconectados de modo transmidiático, o que possui potencial de
transformações no sentido do desenvolvimento sustentável.
As empresas podem e devem se beneficiar de modelos de negócios
sustentáveis, guiados por propósitos antes do lucro, pela redução de custos com
produtos e, ainda, por processos limpos pautados pela economia circular, por
modelos de negócios diferenciados pelas causas que os tornam únicos no mercado
e que contribuem para a escalada do capitalismo regenerativo.
Entendemos, neste trabalho, que: a dimensão ambiental definida a
partir da economia circular depende da visão integrada às dimensões social e
cultural possibilitados através da economia criativa para promover a educação
ambiental por meio das redes de sustentabilidade
A economia criativa possibilitada pelas políticas públicas, pela
tecnologia e pela propriedade intelectual, que sustenta neste trabalho a dimensão
cultural da sustentabilidade, permeia pelas relações interpessoais de confiança; o
propósito antes do lucro gera sinergia em prol de uma causa comum; a educação
ambiental constrói a consciência de coletividade e os valores éticos de uma
sociedade; os empresários, por sua vez, possuem sua parcela de responsabilidade
e pode desfrutar de uma sociedade do século XXI organizada em uma lógica
transmídia, que lança mão de comunicação em diversas plataformas para interação
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interpessoal, entretenimento, resolução de problemas, educação a distância, entre
outros, disponíveis e acessíveis a custas de baixo investimento.
A ONU e as ONGs que tratam da questão ambiental ainda possuem
um logo caminho até concluir a tarefa de conscientizar os empresários,
independente do porte da empresa, de sua responsabilidade como causadores ou
afetados diretamente pelas mudanças climáticas. Para tanto, a implementação de
processos limpos de produção, com responsabilidade social, com gestão ambiental
e melhoria contínua do produto, deve ser estendido a todos com campanhas,
conscientização, capacitação, estudos e comunicação transmídia, a fim de
solidificar as bases da sustentabilidade vista por quatro dimensões, superando o
tripé da sustentabilidade, apostando na criatividade, na riqueza cultural aliada às
novas tecnologias disponíveis para que todos os atores participem da regeneração
dos biomas, mantendo a economia de modo sustentável a todos.
Na dimensão das práticas ambientais, ainda dissociada da influência
cultural percebida nas empresas analisadas, foi possível verificar, novamente, a
necessidade em intensificar a comunicação da certificação e o que isso representa,
pois as práticas ambientais estão incorporadas nas atividades dos empregados.
Porém, foi observado uma lacuna entre o que se faz e o porquê se faz, restando
um espaço entre os clientes internos a ser aproveitado com instrução, capacitação
profissional, treinamento de equipe e educação ambiental, já que se trata de um
selo de certificação em sustentabilidade.
Para os clientes externos, o fato de o selo de certificação em
sustentabilidade constar nas embalagens do restaurante pode ser reconhecido
como uma comunicação educativa em logística reversa de recicláveis além de
demonstrar a preocupação e responsabilidade ambiental da empresa.
Em ambos os casos, E1 e E2 já possuem práticas sustentáveis e
algum tipo de relato dos impactos socioambientais, porém percebemos a carência
de informações organizadas, comunicadas de modo intensivo e mais explicativos
nas próprias redes sociais e websites, onde a E1 poderia utilizar sua certificação
em logística reversa para conscientizar e educar seus clientes internos e externos
com diversas publicações sobre descarte correto de recicláveis, enquanto a E2
poderia utilizar as informações constantes no plano de manejo orgânico para
conscientizar a respeito dos cuidados com o meio ambiente. Enfim, ambas
poderiam avançar nessa comunicação com a adoção de um relatório próprio para
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comunicar efetivamente aos multistakeholders essas práticas socioambientais, de
modo que as duas empresas poderiam intensificar a visibilidade de suas marcas e
conquistar novos clientes, além de possibilitar a influência de comportamento dos
concorrentes em seguir os mesmos exemplos.
O período de pandemia Covid-19 acentuou a necessidade de
desmaterializar a base produtiva da economia valorizando o conhecimento e a
criatividade para superar a crise sanitária e econômica que se instalou. A pandemia
também forçou a desmaterialização das infraestruturas a partir do uso intensificado
de tecnologias digitais e móveis para possibilitar os canais de venda. O empresário
que ignorou essa realidade e essa demanda enfrentou o abismo da crise financeira.
Concluímos que os anos de estudos e de conferências da ONU que
resultaram nos ODS da Agenda 2030, demonstram sua antecipação às
necessidades de mudanças nos modelos de negócios, apresentam as emergências
climáticas e apontam o caminho que a sociedade deve trilhar para garantir que as
necessidades das próximas gerações sejam supridas de modo justo e saudável.
Nesse sentido, podemos afirmar que as práticas sustentáveis
identificadas nas duas empresas francanas atendem às demandas da Agenda
2030, atendem a alguns dos indicadores Ethos-Sebrae e promovem educação
ambiental aos seus empregados e familiares conforme mencionado pela maioria
dos respondentes da pesquisa. Por fim, os impactos dessas ações no
desenvolvimento sustentável são relevantes quando consideramos o universo
representativo quantitativamente de pequenos negócios no âmbito local, regional e
global.
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO
QUESTIONÁRIO
Idade: ______ Estado civil: ____________
Profissão:______________________
Escolaridade: _____________________________________________________
Fonte de informação: TV ( ) Rádio ( ) Jornal/revista impressos ( ) Internet ( )
Que tipo de conteúdos e ou programas consome nessas mídias?
_________________________________________________________________

Dimensão de análise A: Sustentabilidade109
1. O que se entende por sustentabilidade?
_________________________________________________________________
2. Percebe práticas de sustentabilidade na sua empresa?
_________________________________________________________________
3. Percebe a necessidade de investimentos em recursos para além do monetário?
Não
Sim
Assinale um ou mais:
o Recursos naturais (biodiversidade, gestão limpa e renovável etc.)
o Recursos humanos e sociais (diversidade cultural, racial, LGBTQIA+ etc.)
o Desmaterialização das infraestruturas (tecnologias digitais e móveis,
web)
o Desmaterialização da base produtiva (Economia a base de
conhecimento e criatividade)
4. As práticas sustentáveis da empresa são divulgadas?
Não
Sim
Assinale um ou mais:
o Certificações
o Relatório socioambiental / sustentabilidade
o Qualidade produto/atendimento
109

Questões de 1 a 5 foram fundamentadas a partir da obra de DEHEZELIN, 2019.

o Atividades voluntárias junto à comunidade
o Publicidade e Propaganda
o Outros: ______________________________________________________
5. Quais os meios de comunicação utilizados pela empresa? Assinale um ou mais:
o Radio
o Revistas locais
o Website
o Redes sociais
o Rede pessoal de contatos
o Publicação de Relatório socioambiental / sustentabilidade
o Outros: ______________________________________________________
Dimensão de análise B: Práticas Ambientais 110
6. Em relação a certificações de qualidade ambiental e social, a organização:
o Não possui certificações e não tem processo em andamento.
o Não possui certificação, mas possui processo em andamento.
o Possui certificações de qualidade de produto/serviço (ISO 9000, PGQP e
similares).
o Possui certificações ambientais (ISO 14000 e similares).
o Possui certificações sociais (OHSAS 18000, SA8000, BS8800, NBR16001 e
similares).
o Outras, quais: _________________________________________________
7. Em relação ao meio ambiente, a organização:
o Não desenvolve ações de qualquer natureza voltadas ao meio ambiente.
o Realiza coleta seletiva de lixo.
o Desenvolve e aperfeiçoa processos que gerem economia no consumo de
papel, energia, combustíveis fósseis e água.
o Realiza ações que visem à educação ambiental, para funcionários e
familiares.
o Outras ações, quais: ___________________________________________
8. Possui Sistema de Gestão Ambiental com as seguintes características:
o Não possui sistema de gestão ambiental.
o Possui identificação de riscos ambientais.
o Possui orçamento definido para ações de minimização de impactos
ambientais.
o Possui planos de ação e metas.
o Possui processos de medição e avaliação do impacto do produto no meio
ambiente.
o Possui auditoria externa.
9. Possui controle dos resíduos orgânicos e recicláveis gerados pela empresa?
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As questões de 6 a 20 (com exceção da 9 que foi elaborada pelas pesquisadoras) foram retiradas dos
questionários aplicados pela Assembleia Legislativa Estado do Rio Grande do Sul, Edital Prêmio de
Responsabilidade Social 2019.

o
o
o
o
o

Não possui controle de resíduos.
Possui composteira para os resíduos orgânicos.
Possui processos de logística reversa das embalagens.
Possui parceiros junto à comunidade de catadores de recicláveis.
Possui projeto para estabelecer uma economia circular das embalagens
geradas pela empresa.

Dimensão de análise C: Responsabilidade Social
10. Possui código de ética divulgado para três ou mais dos seguintes públicos de
interesse, quais?
Sim
Não
o Fornecedores
o Clientes
o Empregados
o Comunidade
11. A empresa possui programas de participação nos resultados, extensivos a
todos os colaboradores:
Sim
Não
Se sim, descreva detalhes: ____________________________________
12. Possui práticas de promoção da diversidade para grupos pouco representados
na sociedade/organização, como programas de contratação de pessoas com
deficiência e outros grupos minoritários:
Sim
Não
Se sim, descreva detalhes: ____________________________________
13. Realiza práticas de desenvolvimento e capacitação profissional:
o Não realiza tal prática.
o Extensivas a todos os funcionários.
o Por meio de cursos e treinamentos de curta duração.
o Investindo em bolsas, parciais ou totais, para educação formal (ensino
fundamental, médio, ensino superior e pós-graduação) e línguas
estrangeiras.
14. A organização possui programa de saúde, segurança e condições de trabalho
que:
o Atende aos programas de saúde e segurança estabelecidos por lei (Normas
Regulamentadas – NRs).
o Realiza, constantemente, campanhas de conscientização e oferece
informações relevantes sobre saúde e segurança dos colaboradores.
o Promove programas de qualidade de vida dos trabalhadores, com ações
sistemáticas (ginástica laboral, espaços de convivência, espaços para
descanso, estudos ergonômicos etc.).
o Realiza pesquisa organizacional visando desenvolver ações de melhoria nas
condições de trabalho.
o Realiza gestão participativa dos trabalhadores no processo de melhoria das
condições de trabalho.
o Possui políticas que equilibrem as atividades profissional e familiar.

o Outras, quais: _________________________________________________
15. Oferece benefícios que incluem:
o Não oferece benefícios.
o Planos de saúde ou centros de atendimento de saúde aos colaboradores.
o Ações extensivas à família do colaborador: plano de saúde familiar,
orientação sobre prevenção de doenças, divulgação de campanhas de
vacinação etc.
o Atividades de cultura, esporte e lazer.
o Quando precisa realizar demissões, oferece serviços de apoio, como
recolocação profissional, recapacitação e extensão de benefícios a todos os
trabalhadores demitidos.
o Programa de previdência privada, na qual contribui paritariamente com o
colaborador.
16. A organização desenvolve ações de estímulo ao voluntariado, com as
seguintes características:
o Não realiza.
o Permite o uso de recursos da empresa (financeiros, produtos, dependências
etc.) para a realização do trabalho.
o Permite uso do horário de trabalho do colaborador para a realização do
trabalho voluntário.
17. Em relação aos fornecedores, estabelece critérios de responsabilidade social
para a seleção de fornecedores que incluem uma ou mais das seguintes
questões:
o Não possui critérios desse tipo para a seleção de fornecedores.
o Ambiental.
o Mão de obra infantil.
o Legislação trabalhista e previdenciária.
o Atuação na comunidade.
o Outras, quais: _________________________________________________
18. Estimula fornecedores a desenvolverem ações sociais próprias ou em conjunto
com a própria empresa:
Sim
Não
Se sim, descreva detalhes: ______________________________________
19. Possui política de respeito à privacidade de clientes/consumidores:
Sim
Não
Se sim, descreva detalhes: ______________________________________
20. Adota princípios de respeito à preservação da saúde de seus consumidores,
pesquisando e divulgando danos potenciais que seus produtos possam causar
e medidas corretivas.
Sim
Não
Se sim, descreva detalhes: ______________________________________

APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E
ESCLARECIDO
Uni-FACEF - Centro Universitário Municipal de Franca
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
ESCLARECIMENTOS AO SUJEITO DA PESQUISA
1. ESCLARECIMENTOS DADOS PELA PESQUISADORA
Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa científica apoiada pelo Centro
Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF. Esta pesquisa pretende conhecer o histórico
de ações sustentáveis de micro e pequenas empresas do município de Franca-SP e seu
impacto no desenvolvimento local.
O questionário procura identificar a inclinação que empresas francanas possam ter sobre
sustentabilidade no seu modelo de negócio. Foram selecionadas duas empresas certificadas
com selos de sustentabilidade.
Serão tomados todos os cuidados éticos e técnicos na condução do questionário, no sentido
de proteger os participantes de eventuais dificuldades e ou constrangimentos. As informações
obtidas serão utilizadas somente para fins científicos, não havendo identificação pessoal de
nenhum participante no questionário. Nesse sentido, solicitamos sua autorização neste
documento, bem como sua assinatura do chamado Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido.
2. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA
Nome: _____________________________________________________________
Nome da empresa: ___________________________________________________
Data de nascimento: ____/____/_______

Telefone: (___)_________________

Cargo: _________________________________

Cidade: ___________________

Obs.: Estes dados não serão divulgados. Trata-se de um controle da Pesquisadora.

3. DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA
1. Título da Pesquisa: Sustentabilidade, Educação Ambiental e Responsabilidade Social: as
micro e pequenas empresas no desenvolvimento regional.
2. Pesquisadora responsável: Andréia Cristina de Britto Leal, aluna do Programa de Pós
Graduação em Desenvolvimento Regional – Mestrado Acadêmico Interdisciplinar, pela
instituição: Centro Universitário Municipal de Franca - Uni-FACEF, tendo como orientadora:
Profa. Dra. Naiá Sadi Câmara.
3. Objetivo da pesquisa: analisar as micro e pequenas empresas que realizam práticas
sociais e ambientais sustentáveis e relacioná-las com os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ONU), sob uma perspectiva de redes criativas, a fim de identificar os impactos
dessas ações no desenvolvimento das territorialidades nas quais estão inseridas.
4. Avaliação dos Riscos e Benefícios:
4.1 Benefícios:- conscientização dos empresários, de que se as práticas sustentáveis de
suas empresas forem organizadas em um relatório de sustentabilidade, e esse relatório se
tornar público, sob a perspectiva de uma sociedade em rede criativa, ele divulgará a
contribuição das empresas para o desenvolvimento regional sustentável, agregando valores
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