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RESUMO 
 

 
O desenvolvimento sustentável é hoje discutido no mundo todo. Empresas de todos 
os segmentos e portes buscam pela sustentabilidade nas diferentes esferas: 
econômica, social e ambiental, porém esta é uma questão que deve ser vista como 
essencial à sobrevivência. É preciso partir para ações efetivas e concretas, pois 
somente assim se consegue desenvolver e integrar regionalmente. As indústrias de 
calçados de Franca/SP possuem uma longa tradição na fabricação de calçados e 
passam por forte competição aliada a um baixo profissionalismo. Assim sendo, será 
que as empresas de calçados de Franca de grande porte, estão preocupadas com a 
questão da sustentabilidade no seu negócio? O objetivo desta pesquisa é analisar 
as ações e percepções de sustentabilidade desenvolvidas pelas indústrias de 
calçados de grande porte de Franca, tendo em vista o desenvolvimento local. O 
método de abordagem foi o qualitativo e quantitativo, sendo utilizada a revisão 
teórica de forma exploratória e a composição de um questionário impresso que foi 
aplicado aos colaboradores das indústrias selecionadas através do banco de dados 
do Sindifranca e do IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Como resultado 
verificou-se que os respondentes das indústrias percebem, entendem e admitem a 
importância da sustentabilidade para o negócio, porém, as evidências e ações 
realizadas ainda são pontuais e distantes da necessidade empresarial atual, isto 
considerando todas as dimensões do modelo triple botton line avaliado, que são o 
econômico, o ambiental e o social, além de suas vertentes. Logo as indústrias 
precisam incluir ações efetivas no dia a dia e definir estratégias em prol da 
sustentabilidade como uma questão de sobrevivência neste concorrido mercado. 
 
Palavras-chave: Sustentabilidade, Desenvolvimento Local, Desenvolvimento 
Regional, Indústria Calçados. 



 

 

ABSTRACT 

 
 
Sustainable developments now discussed worldwide. Companies of all segments 
and sizes seek for sustain ability in different spheres: economic, social and environ 
mental, but this is an issue that should be seen as essential to survival. You need to 
leave for concrete and effective actions, for only thus can develop and integrate 
regionally. Industries from Franca/SP have a long tradition in shoe making allied to a 
strong competition combined with low professionalism. So, will the companies from 
Franca, medium and large sizes, are concerned with the issue of sustainability in 
your business? The objective of this research is to establish actions and perceptions 
that have been developed to promote local development and the perception of the 
employees of these companies. The method to approach is the qualitative and 
quantitative, with a theoretical revision and the composition of a printed questionnaire 
applied to employees of selected industries through the database of Sindifranca and 
IPT- Instituto de Pesquisas Tecnológicas. As a result it was found that respondents 
from industries perceive, understand and acknowledge the importance of 
sustainability for business, but evidence and actions taken are still far off and the 
current business need, ie considering all dimensions of the triple bottom line model 
rated which are economic, environmental and social, as well as their dimensions; 
then industries must include effective action in everyday life and strategies for sustain 
ability as a matter of survival in this competitive market. 

 

Keywords: Sustainability, Local Development, Regional Development, Shoes 
Industry.
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INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa visa mostrar as ações em prol da sustentabilidade que 

as indústrias de calçados situados na cidade de Franca/SP estão desencadeando e 

em que aspectos estas ações contribuem para o desenvolvimento empresarial local 

e regional, aja visto que este Arranjo Produtivo Local (APL) calçadista extrapola o 

município atingindo toda a região.  

O escopo relaciona-se com a área de Desenvolvimento Regional, 

sendo a linha de pesquisa em Desenvolvimento e Integração Regional.  

A linha de raciocínio adotada considera a importância da indústria 

calçadista para o desenvolvimento do município e região, sendo que as ações 

empresarias devem acompanhar a evolução do mercado, contemplando investimen 

tos em áreas vitais ao equilíbrio do meio onde se encontra inserida. 

Franca é um dos principais pólos fabricantes de calçados no Brasil, 

principalmente no segmento masculino e em couro, contribuindo de maneira efetiva 

para a geração de empregos na cidade e região, bem como geração de renda e 

divisas através da exportação e, também, abastecendo o mercado nacional com 

produtos de bom valor agregado. A sua importância vai muito além do município, 

atingindo a região e apesar da forte concorrência nacional e internacional, Franca 

busca se tornar cada vez mais competitiva e sobreviver frente aos concorrentes.  

A história da industrialização domunicípio iniciou-se por volta da 

década de 1920, passando pela indústria calçadista e já perdura por mais de 80 

anos; e merece permanecer por mais longos anos, gerando riqueza, promovendo o 

desenvolvimentoe integração local e regional. 

Também se deve considerar que o município é considerado um pólo 

produtor de calçados consolidado, se caracterizando como uma das principais APL’s 

de calçados do país, se destacando na produção de calçado masculino em couro. 

Conforme Scotto, Carvalho e Guimarães (2008), diversos sinais e 

indícios do “mau” funcionamento do modelo cartesiano de desenvolvimento estão 

cada vez mais em evidência, como exemplo; a crescente tomada de consciência da 

crise ecológica, somada à constatação de que não se pode mais entender o 

desenvolvimento como sinônimo de crescimento econômico exclusivamente, 
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promovendo exposição da exploração ilimitada de bens ambientais e a 

insustentabilidade social por ele gerado. 

Amorin (2009) analisa muito bem a questão do desenvolvimento, em 

que a existência de um desenvolvimento como um “caminho do meio” (SACHS, 

2008; VEIGA, 2008) é uma possibilidade frente às críticas aos modelos econômicos 

do capitalismo atual. Veiga (2008) afirma que essa nova perspectiva econômica, 

agrega mudanças qualitativas permitindo acesso a formas sociais amplas. De modo 

complementar, Furtado (2004) pontua que mudanças qualitativas devem estar 

ligadas a um projeto social subjacente, que o acesso a formas sociais mais amplas 

deve estimular e permitir a criatividade humana e respondendo às aspirações da 

coletividade. 

Amorin (2009) relaciona as interações enfatizando a importância da 

sustentabilidade: 

A constatação de que os recursos naturais não são inesgotáveis e que não 
é possível continuar com o crescimento econômico sem considerar as 
variáveis, meio ambiente e sociedade abre frente para a busca de novas 
soluções alternativas para o sistema produtivo. Entre elas está o conceito 
de desenvolvimento sustentável, que defende a preservação de recursos 
ambientais e culturais para gerações futuras, respeitando a diversidade e 
promovendo a redução das desigualdades sociais (AMORIN, 2009, p. 13). 

O caminho do desenvolvimento deve obrigatoriamente passar pela 

sustentabilidade e por uma profunda mudança nos sistemas produtivos. É um 

caminho sem volta. 

Romm (1996, p.127) interpreta Tachi Kiuchi, presidente da Mitsubishi 

Electric America, da seguinte forma: “As empresas que se tornarem enxutas e 

limpas com a integração do ciclo rápido1ea prevenção da poluição irão superar as 

demais”; o tempo irá nos mostrar o resultado. 

Almeida (2007) aponta uma alternativa para este processo de revisão 

de alguns conceitos como o de competição, por exemplo. O autor afirma que, com a 

aplicação do conceito de “destruição criativa”, criado por Joseph Alois Schumpeter, 

conceito esse definido como “um processo orgânico de mutação industrial que 

incessantemente revoluciona a estrutura econômica, incessantemente destrói a 

antiga, incessantemente cria uma nova” (SCHUMPETER apud ELKINGTON, 2001, 

p. 127), assim pode-se ter uma reversão das atuais tendências globais de 

                                                 
1
 O termo refere-se à velocidade. Conforme o The Wall Street Journal, “A velocidade é a palavra de ordem de 

nosso tempo”. Para maiores detalhes, consulte Romm (1996, p. 125). 
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exploração e lucro a qualquer custo, e surgir uma grande chance para a 

sustentabilidade empresarial, afinal a esperança é a última que morre2. 

Assim, enuncia-se o seguinte problema da pesquisa: Como as grandes 

empresas de calçados de Franca-SP têm promovido o desenvolvimento 

sustentável? 

Nesse sentido, destaca-se como objetivo da pesquisa, analisar as 

ações e percepções de sustentabilidade desenvolvidas pelas indústrias de calçados 

de grande porte de Franca, tendo em vista o desenvolvimento local. 

Como objetivos específicos, com vistas a atingir o objetivo geral de 

pesquisa, são traçados alguns tópicos, expostos a seguir. 

 Identificar ações efetivas no âmbito econômico, social e ambiental. 

 Estabelece ações efetivas com relação ao progresso social, à 

ecoeficiência, e ao sócio-ambiental. 

 Distinguir a importância da sustentabilidade para as empresas. 

 Verificar como os colaboradores percebem estas ações (público 

interno). 

 Identificar os pólos calçadistas, seus principais players3², sua 

importância e características. 

A pesquisa justifica-se tendo em vista o envolvimento em projetos junto 

às empresas calçadistas e o IPT, instituição que atuava junto às indústrias, 

oferecendo apoio tecnológico, consultoria e assessorias, além da constante busca 

pela competitividade e sobrevivência em um mercado altamente competitivo. 

Atualmente, empresas dos mais diversos segmentos, trabalham em 

busca de um diferencial competitivo, que pode ser a sustentabilidade, conscientes 

do impacto comercial que pode definir sua sobrevivência no mercado. 

A grande questão é saber se realmente as indústrias de calçados estão 

informadas e orientadas para tal objetivo, trabalhando em prol da sustentabilidade. 

Será que estas empresas sabem o que é sustentabilidade e qual a importância da 

mesma para as empresas? Quais ações têm sido efetivamente executadas e como 

os colaboradores destas empresas têm percebido estas ações, se é que percebem? 

Como estas empresas estão lhe dando como todas estas questões atuais? 

                                                 
2
 Jargão popular. 

3
 Participantes do mercado que competem entre si. 
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Esta pesquisa busca contribuir para o segmento calçadista abordando 

sobre um tema atual e que tem preocupado empresas de diversos segmentos e 

áreas com relação ao desenvolvimento empresarial sustentável. Muitas dessas 

empresas trabalham anos para se adequarem às novas exigências em prol da 

sustentabilidade, fazendo o conceito como parte da missão empresarial. 

Será que as empresas de calçados de Franca estão no mesmo 

caminho? Acredita-se que a indústria calçadista para manter-se ativa e competitiva, 

deve buscar desde já por um modelo de gestão com foco no desenvolvimento 

sustentávele responsável, semelhante às grandes empresas de classe mundial. 

A importância deste estudo deve-se ao cenário empresarial atual, 

exigindo das empresas atuações com responsabilidade em âmbitos não apenas 

econômico, mas também em âmbito social e ambiental. Também, permite mostrar a 

preparação e adequação das empresas para o competitivo e exigente mercado do 

século XXI, com a predominância de players globalizados e agressivos. 

Este estudo permite que as empresas visualizem suas atitudes atuais e 

readequem suas ações junto à sociedade, vislumbrando uma nova forma de gestão 

empresarial, tornando-as sustentáveis ao longo dos anos. 

Esta pesquisa foi realizada através de um levantamento teórico 

detalhado sobre os temas sustentabilidade, desenvolvimento sustentável 

esutentabilidade empresarial. Foram consultadas publicações setoriais, artigos, 

livros e páginas eletrônicas de relevância, de forma a obter informações atualizadas 

e confiáveis, realizadas de forma exploratória e qualitativa.+ 

Quanto à parte quantitativa, a pesquisa foi realizada através de um 

questionário semi-estruturado, com questões fechadas e semi-abertas, aplicado 

junto aos empresários das grandes indústrias e, também, a alguns de seus 

colaboradores de nível médio e alto, permitindo compreender o tema e as questões 

propostas. As questões do questionário permitiram obter informações tanto 

quantitativas quanto qualitativas, sendo os dados utilizados para medir, avaliar 

eestabelecer relações entre as variáveis.  

O método de seleção das empresas estudadas foi baseado na base de 

dados do SINDIFRANCA e complementado pela base do IPT, perfazendo um total 

de 10 indústrias de calçados de grande porte selecionadas. A classificação adotada 

para seleção das empresas é a que utiliza o número de funcionários como 

referência, usado pelo IBGE. O universo (população) estudado foram as indústrias 
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de calçados de Franca/SP, sendo a amostra do estudo composta por indústrias de 

calçados de grande porte do município de Franca/SP, aplicando a todas elas o 

questionário, tanto para um executivo qualificado e com o poder da informação da 

empresa, quanto para o colaborador médio, com conhecimentos consideráveis 

sobre a empresa e o tema. Preferiu-se adotar o questionário impresso, solicitando 

um rápido retorno do mesmo para a pesquisa. 

O primeiro capítulo tem como objetivo apresentar os conceitos de 

sustentabilidade, os modelos de desenvolvimento sustentável, exemplos de práticas 

de desenvolvimento sustentável em empresas nacionais e internacionais, e também 

sobre filantropia e as iniciativas sociais e suas contribuições para as empresas. 

O segundo capítulo aborda as estratégias empresariais utilizadas pelas 

empresas em prol da sustentabilidade, expõe os modelos de desenvovimento 

sustentável propostos por alguns institutos e pesquisas relacionadas ao tema 

sustentabilidade e desenvolvimento sustentável empresarial. 

O terceiro capítulo apresenta as principais características da indústria 

de calçados mundial, do Brasil e de Franca, assim como sua importância 

mercadológica e a relação com o desenvolvimento local e regional, a visão sistêmica 

e o conceito de arranjo produtivo local. 

O quarto capítulo demonstra os métodos e procedimentos que 

foramutilizados, assim como o perfil das empresas estudadas e os instrumentos de 

coleta de dados. 

O quinto capítulo aborda os resultados obtidos com a pesquisa teórica 

e a aplicação do questionário nas empresas selecionadas, além das conclusões 

finais da pesquisa. 
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1 SUSTENTABILIDADE 

De acordo com Gonçalves (2006, p. 8), 

 

Empresas são seres vivos e sociais. Vivem em sociedade, estabelecendo 
relações com outras entidades para fazer seus negócios, manter-se em 
uma comunidade, cuidar das condições de trabalho e de realização das 
pessoas que para ela dedicam parte de sua vida. 

 

Sendo assim, as empresas devem buscar por atitudes conscientes e 

equilibradas nas relações e interações com seus parceiros e fornecedores. 

Talvez este seja um grande motivador para a implementação da 

Responsabilidade Social Empresarial (RSE) nas empresas, que busca estar 

integrada saudavelmente ao ambiente em que vive, prepara a empresa para se 

manter no negócio por tempo indeterminado, ocorrendo assim uma harmonização 

de interesses, conforme a Ethos. 

 

1.1 Conceitos de sutentabilidade 
 

Conforme afirma Merico (2009, p. 13), “[...] o conceito de sustentabi 

lidade nos é extremamente útil para o debate político e econômico, criando um 

correto questionamento sobre os destinos de nossa relação com o meio ambiente”. 

O conceito de sustentabilidade é bastante amplo e abrangente. Para 

Merico (2009), sustentabilidade significa tornar as coisas permanentes ou duráveis 

através dos tempos. Esse autor considera que um desenvolvimento econômico 

sustentável seria a garantia de permanência da capacidade produtiva do ambiente 

natural (bens e serviços ambientais) para as necessidades humanas. 

Para a construção de processos econômicos sustentáveis, Merico 

(2009) sugere algumas premissas que estão descritas a seguir: 

 Equidade intrageracional: desenvolvimento sustentável implica o 

uso equitativo dos estoques de capital natural e da renda. 

 Equidade intergeracional: o princípio ético a ser utilizado como guia 

em nossa sociedade é que as futuras gerações devem ter acesso, 
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pelo menos, ao mesmo nível de capital natural que as gerações 

predecessoras. 

 Irreversibilidades e incertezas: a existência de alterações 

irreversíveis no ambiente deve ser considerada no processo de 

decisão. Custos ambientais só podem ser aceitos caso haja a 

certeza de sua reversibilidade ou que seu custo possa ser 

absorvido pelas próximas gerações. 

 Resiliência: trata-se da capacidade de resistir às pressões, 

retornando à situação de origem, sem que mudanças irreversíveis 

ocorram. Tanto sociedades quanto ecossistemas podem não 

conseguir retornar ao estado anterior caso a pressão seja longa 

demais ou forte demais. 

 Justiça com os outros seres humanos: todos os seres vivos têm 

direito de existência. Essa obrigação moral e ética para com todas 

as formas de vida é fundamento da sustentabilidade e deve ser 

levada a sério pela atual civilização. 

Quando se consegue relacionar todos os atores de uma cadeia 

produtiva, conforme as premissas supracitadas, obtem-se um processo considerado 

como sustentável. 

 

1.2 Breve histórico da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável 

pós anos 70 

 

  A questão sobre a sustentabilidade não é recente. Desde a década de 

70 já havia a preocupação com a exploração desenfreada das riquezas naturais. A 

seguir tem-se uma breve descrição da evolução do conceito de sustentabilidade e 

do desenvolvimento sustentável ao longo das décadas.  

 

 Ano de 1972 – A ONU promove a Primeira Conferência Mundial sobre o Homem 

e o Meio Ambiente em Estocolmo/Suécia. A constatação era que a relação do 

homem com o meio ambiente se mostrava insustentável e algo precisava ser 

feito, e em escala global. 
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 Década de 80 – Os debates em torno do ecodesenvolvimento abriram espaço 

para o conceito de desenvolvimento sustentável, ao questionarem: como 

conciliar atividade econômica e conservação do meio ambiente? (CAVALCANTI, 

1995; SATO, 1996; ALMEIDA, 2002). 

 Ano de 1987 – A ONU promove a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, liderada pela primeira-ministra da Noruega Gro Harlem 

Brundtland, que apresentou um relatório crítico sobre o modelo de 

desenvolvimento das economias mais ricas do planeta e a reprodução desse 

padrão nos países mais pobres ou ainda naqueles em desenvolvimento. O 

relatório, intitulado como “Nosso Futuro Comum” ou Relatório Brundtland, 

formulou propostas e novos valores que deveriam ser assimilados por governos 

e sociedades ao redor do mundo. 

 

Para reverter as perspectivas de um futuro inviável seria preciso 

estabelecer novos paradigmas de eficiência e responsabilidade no uso de recursos 

naturais, tais como: intensificar o uso de energias renováveis; fortalecer as políticas 

para a preservação da biodiversidade; aumentar os ganhos de produtividade nos 

países não desenvolvidos com transferência ou criação de novas tecnologias 

ambientalmente eficientes; garantir o acesso das populações mais carentes a 

serviços básicos; incrementar políticas de inovação e tecnologias relacionadas à 

ecoeficiência. 

Segundo a Comissão Brundland, a sociedade, para a manutenção do 

progresso e satisfação das suas necessidades, utilizou-se de maneira inadequada 

os recursos do planeta. Acontinuação desta ação extrativista e depredatória 

implicaria no esgotamento destes recursos no longo prazo, comprometendo a 

qualidade de vida das futuras gerações, demonstrando a insustentabilidade deste 

modelo (ALMEIDA, 2002). 

Mas o grande legado do Relatório Brundtland foi sua proposta de 

Desenvolvimento Sustentável estabelecendo um novo conceito, que até hoje é 

aceito na comunidade mundial, que é aquele que visa o presente de olho no futuro. 

 Ano de 1992 – A Cúpula da Terra no Rio de Janeiro, também conhecida como 

ECO-92, o conceito de Desenvolvimento Sustentável tornou-se um princípio 

norteador para a disseminação de novos paradigmas de desenvolvimento. 
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 Ano de 2002 – A Cúpula Mundial da ONU para o Meio Ambiente de 2002, 

também chamada de Cúpula da Terra II ou Rio +10, realizada em Joanesburgo 

na África do Sul, toda a temática da sustentabilidade são agregadas ao conceito 

de “Desenvolvimento Sustentável” em um documento denominado “Declaração 

de Joanesburgo”. Deste período em diante, o desenvolvimento sustentável 

passa a ser entendido como uma condição decorrente do equilíbrio entre as três 

dimensões: ecológica, econômica e social, as quais compõem o “tripé da 

sustentabilidade” ou “Triple Bottom Line” (PNUMA, 2002, p. 1) conforme pode 

ser melhor visualizado na FIG.: 1 abaixo: 

 
                                                       

Figura 1: Tripé da sustentabilidade. 
Fonte: Biancolini, 2013. 

 

Nesta figura pode-se visualizar a sociedade, o ambiente e a economia, 

sendo que deverão ser suportáveis, viáveis e justas para se tornarem estáveis e 

sustentáveis. 

Segundo o PNUMA, o desenvolvimento sustentável deve ser construí 

do nos âmbitos local, regional, nacional e global, de modo que os seus resultados 

expressem a interdependência e o equilíbrio entre as seguintes partes: 

- Economia (Desenvolvimento Econômico), cuja finalidade é aprimorar 

a qualidade das formas com as quais se busca perpetuar a viabilidade econômica do 

empreendimento, através do Planejamento e Gestão para a eficiência em função de 

comportamentos, inovações, tecnologias, matérias-primas, energia, recursos natu 

rais e processos produtivos. 

- Sociedade (Desenvolvimento Social), confinalidade de agir pela melhoria da 

qualidade de vida e pela redução das desigualdades sociais, no universo social 

composto por trabalhadores, clientes, fornecedores, comunidade circunvizinha e 

demais segmentos da sociedade, ou esferas de governo, que direta ou 

indiretamente são afetados ou relacionados às atividades do empreendimento.  
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No contexto da responsabilidade social, a prática comportamental 

esperada no ambiente de negócios da empresa é aquela que preza pelo tratamento  

ético e de respeito aos portadores de deficiência, à diversidade cultural, racial, 

étnica, religiosa, política, afetiva, de gênero, de idade e origem social ou regional, 

bem como quanto ao cumprimento da legislação que normatiza e confere garantias 

de segurança e saúde no ambiente de trabalho. 

- Ambiente (Proteção Ambiental) que analisa a relação do negócio - 

empreendimento com o meio ambiente e tem-se por objetivo orientar as ações 

empresariais pelo compromisso com o desenvolvimento da Economia Verde4³, 

conisderando principalmente o seguinte: 

- A existência de uma Política de Sustentabilidade e análise da 

efetividade das práticas empresariais quanto aos compromissos públicos nela 

estabelecidos. 

- A identificação dos elementos das atividades da empresa que 

interagem com o meio ambiente. 

- A análise crítica do uso de matérias-primas e recursos naturais, bem 

como a geração, disposição final e controle de resíduos, efluentes e emissões. 

- Ponderação do grau de significância dos impactos ambientais – 

negativos ou positivos – e a eficácia das ações de eliminação ou mitigação dos seus 

efeitos quando negativos. 

 Ano de 2012 - A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 

Sustentável (UNCSD ou, como é conhecida, Rio+20), ocorreu no Brasil em 

junho de 2012. A Rio+20 marca o 20º aniversário da Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (UNCED), realizada no Rio de 

Janeiro em 1992, e o 10º aniversário da Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento 

Sustentável (WSSD), promovida em Joanesburgo em 2002.  

Este foi o último grande evento mundial, sendo uma das maiores conferências 

convocadas pelas Nações Unidas, onde a proposta era iniciar uma nova era 

para implementar o desenvolvimento sustentável, integrando plenamente a 

necessidade de promover prosperidade, bem-estar e proteção do meio 

ambiente.  

                                                 
4Economia Verde: “é uma economia que resulta em melhoria do bem-estar da humanidade e 
igualdade social, ao mesmo tempo em que reduz significativamente riscos ambientais e escassez 
ecológica. Assim, pode ser entendida como “verde” uma economia que seja de baixa emissão de 
carbono, eficiente no uso de recursos e socialmente inclusiva” (PNUMA BRASIL, p. 2). 

http://youtu.be/hraPn_XFgg8
http://youtu.be/hraPn_XFgg8
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Segundo a ONU, a Conferência foi uma rara oportunidade para o 

mundo concentrar-se em questões de sustentabilidade e para examinar idéias e 

criar soluções. 

Durante a conferência, vários países renovaram seus compromissos 

com o desenvolvimento sustentável na Rio+20, prometendo promover um futuro 

econômico, social e ambientalmente sustentável para o nosso planeta e para as 

gerações do presente e do futuro. Países também reafirmaram os princípios 

enunciados na Cúpula da Terra de 1992 e, em diversas conferências subsequentes 

sobre desenvolvimento sustentável. 

O desfecho final da Conferência foi um documento incluindo tópicos 

diversos em prol da sutentabilidade que, conforme o Secretário-Geral da ONU, Ban 

Ki-moon, “O documento final oferece uma base sólida para o bem-estar social, 

econômico e ambiental”. O documento político continha os seguintes tópicos:  

 Economia verde. 

 Lidar globalmente com a sustentabilidade. 

 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

 Recursos. 

 Produção e consumo sustentáveis. 

 Tecnologia. 

 Medir o crescimento sustentável. 

 Relatórios de sustentabilidade empresarial. 

Mas talvez o maior legado da Rio+20 tenha sido os compromissos 

voluntários anunciados. O sucesso ou não da Conferência será visto nos próximos 

anos. 

Importantes estudiosos contribuíram muito para o entendimento e 

difusão do desenvolvimento sustentável, como Sachs (2004, p. 15), que considera 

como cinco os principais pilares que compõem o desenvolvimento sustentável, que 

são: 

a) Social - fundamental por motivos tanto intrísecos tanto instru 

mentais, por causa da perspectiva de disrupção social que paira de forma 

ameaçadora sobre muitos lugares problemáticos do nosso planeta. 
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b) Ambiental - com as suas duas dimensões (os sistemas de 

sustentação da vida como provedores de recursos e como “recipientes” para a 

disposição de resíduos). 

c) Territorial - relacionado à disposição espacial dos recursos, das 

populações e das atividades. 

d) Econômico - sendo a viabilidade econômica a conditio sine qua 

non5para que as coisas aconteçam. 

e) Político - a governança democrática é um valor fundador e um 

instrumento necessário para fazer as coisas acontecerem; a liberdade faz toda a 

diferença. Para Sachs “a democracia é um valor verdadeiramente fundamental e 

garante também a transparência e a responsabilidade necessárias ao funciona 

mento dos processos de desenvolvimento” (2004, p. 81). 

Montibeller-Filho (2008) sintetizou no quadro 1, as cinco dimensões 

propostas por Sachs. 

 

Quadro 1 - Cinco dimensões do desenvolvimento sustentável por Ignacy Sachs 

DIMENSÃO COMPONENTES OBJETIVOS 

 
Sustentabilidade 
Social 

 
Criação de postos de trabalho que permitam a 
obtenção de renda individual adequada (à melhor 
condição de vida, à melhor qualificação profissio 
nal). 
Produção de bens dirigida prioritariamente às 
necessidades básicas sociais 

 
Redução das 
desigualdades 
sociais 

 
Sustentabilidade 
Econômica 

 
Fluxo permanente de investimentos públicos e 
privados (estes últimos com especial destaque pa
ra ocooperativismo). 
Manejo eficiente dos recursos. 
Absorção, pela empresa, dos custos ambientais. 
Endogeneização: contar com suas próprias forças 

 
Aumento da 
produção e da 
riqueza social 
sem 
dependência 
externa 
 

 

Sustentabilidade 
Ecológica 

 
Produção que respeite os ciclos ecológicos dos 
Ecossistemas. 
Prudência no uso de recursos naturais não  
renováveis. 
Prioridade à produção de biomassa e à 
industrialização dos insumos naturais renováveis. 
Redução da intensidade energética e aumento da
conservação de energia. 
Tecnologias e processos produtivos de baixo índi 
ce de resíduos. 
Cuidados ambientais. 

 
Melhoria da 
qualidade do 
meio ambiente e 
preservação das 
fontes e  
recursos 
energéticos e 
naturais para as 
próximas 
gerações 
 

                                                 
4 - Conditio sine qua non: é uma expressão que se originou do termo legal em latim que pode ser 
traduzido como “sem a/o qual não pode ser”. 
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Sustentabilidade 
Espacial/ 
Geográfica 

 
Desconcentração espacial (de atividades e  
população). 
Desconcentração/democratização do poder local e 
Regional. 
Relação cidade/campo equilibrada (benefícios 
centrípetos). 

 
Evitar excesso 
de 
aglomerações 

Sustentabilidade 
Cultural 

 
Soluções adaptadas a cada ecossistema. 
Respeito à formação cultural comunitária. 

 
Evitar conflitos 
culturais com 
potencial 
regressivo 

Fonte: Montibeller-Filho, 2008. 
 

 

Sen (1990, p. 13 apud SACHS) realça a necessidade da 

reaproximação da economia com a ética, sem se esquecer da política. Para Sen, 

“[...] os objetivos do desenvolvimento vão além da mera multiplicação da riqueza 

material. O crescimento é uma condição necessária, mas de forma alguma suficiente 

para se alcançar a meta de uma vida melhor, mais feliz e mais completa para todos”. 

Para Sen (1990), o desenvolvimento traz consigo a promessa de uma 

modernidade inclusiva propiciada pela mudança estrutural. Tanto Sachs quanto Sen 

consideram que apenas as soluções que levam em conta os três elementos, isto é, 

promovam o crescimento econômico com impactos positivos em termos sociais e 

ambientais, merecem a denominação de desenvolvimento. 

Quanto ao capitalismo predominante atual, Sachs relata o seguinte: 

 

A economia capitalista é louvada por sua inigualável eficiência na produção 
de bens (riquezas), porém ela também se sobressai por sua capacidade de 
produzir males sociais e ambientais. Para os ideólogos do fundamentalismo 
de mercado, estes males são o preço inevitável do progresso econômico. 
Só podem ser mitigados e compensados mediante a produção de bens 
públicos, tais como a redução da pobreza ou a proteção do meio ambiente. 
[...] o desemprego maciço, o subemprego e as desigualdades sociais são 
inerentes ao sistema capitalista, porém estes inconvenientes seriam mais 
do que compensados pela eficiência da economia capitalista de mercado 
(SACHS, 2004, p. 41-42). 

 

Sachs deixa claro que o sistema capitalista é eficiente em termos de 

alocação, relacionado a Adam Smith6, a inovadora (schumpeteriana) e a keyne 

siana7, que consiste no pleno emprego nos meios de produção, porém deficiente em 

termos de eficiência keynesiana social e ecoeficiência, essenciais ao desenvol 

                                                 
6Procurou demonstrar que a riqueza das nações resultava da atuação de indivíduos que, movidos inclusive (e não apenas 
exclusivamente)

2
  pelo seu próprio interesse (self-interest), promoviam o crescimento econômico e a inovação tecnológica. 

7Fundamenta no princípio de que o ciclo econômico não é auto-regulado como pensam os neoclássicos, uma vez que é 
determinado pelo "espírito animal" (animal spirit no original em inglês) dos empresários. É por esse motivo, e pela incapacidade 
do sistema capitalista conseguir empregar todos os que querem trabalhar, que Keynes defende a intervenção do Estado na 
economia. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith#cite_note-2
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vimento includente e fundamentado no trabalho decente para todos, conforme Sachs 

(2004, p. 42). 

Durante a escolha de um modelo a ser adotado pela empresa, é 

importante que se crie uma visão e estabeleça princípios que atuem alinhados com 

o desenvolvimento sustentável, permitindo assim como real integração de toda a 

cadeia produtiva envolvida. 

 

1.2 Sustentabilidade e inovação 
 

Prahalad (2009) afirma que a sustentabilidade precisa ser um ônus 

para a empresa, e ainda afirma que uma empresa ecologicamente correta pode 

reduzir custos e aumentar a receita, sendo este um dos motivos pelo qual a 

sustentabilidade deve ser a base da inovação. O autor afirma que quem fizer da 

sustentabilidade uma meta terá vantagem competitiva, e para isto precisa repensar o 

modelo de negócio, considerando os produtos, as tecnologias e os processos. 

Prahalad (2009) cita que a busca pela sustentabilidade passa por cinco 

estágios, sendo eles: 

 

1º estágio – encarar respeito a normas como oportunidade; ou seja, 

capacidade de prever e influenciar regulamentação, capacidade de trabalhar com 

outras empresas para implementar soluções criativas, inclusive rivais: 

2º estágio – tornar a cadeia de valor sustentável; isto é, aumentar a 

eficiência de toda a cadeia de valor; 

3º estágio – criar produtos e serviços sustentáveis; ou seja, criar ou 

reformular a linha existente para não agredir o meio ambiente; 

4º estágio – criar novos modelos de negócio; isto é, achar novas 

maneiras de gerar e obter valor, mudando com isso a base da competição, entender 

o consumidor e se aliar a parceiros; 

5º estágio – criar plataformas de “próximas práticas”; ou seja, 

questionar pela lente da sustentabilidade, se a lógica reinante atual é a mais 

adequada, melhor e mais inteligente, além de sustentável. 

  Prahalad (2009) também sustenta que as empresas terão de buscar 

soluções inovadoras, e que lideranças e talentos serão cruciais para a criação de 
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uma economia mais sustentável, sendo que quando estas lideranças entenderem a 

simples verdadede que sustentabilidade é igual a inovação, as coisas começarão a 

fluir melhor. 

 

1.4 Responsabilidade social empresarial - RSE 

Segundo o Instituo Ethos, a definição de Responsabilidade Social 

Empresarial pode ser entendida como: 

É a forma de gestão que se define pela relação ética e transparente da 
empresa com todos os públicos com os quais se relaciona e pelo 
estabelecimento de metas empresariais compatíveis com o desenvolvimen 
to sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e culturais 
para gerações futuras, respeitando a diversidade e promovendo a redução 
das desigualdades sociais (GONÇALVES, 2006, p. v). 

Para o Instituto, a qualidade das relações é de fundamental importância 

para a competitividade das empresas neste novo mercado, deixando claro a todos 

os envolvidos em termos de relacionamento e atuação empresarial. 

Na visão empresarial, o triple bottom possui significados peculiares, 

permitindo visualizar e definir metas mais justas conforme o modelo apresentado na 

FIG.: 2. As empresas devem se comprometar e atingir um patamar favorável em 

todas as dimensões, sendo elas: econômica, ambiental e social perfazendo, assim, 

a sustentabilidade corporativa ou empresarial. 

 

 
Figura 2 - Triple bottomline 
– sustentabilidade corporativa. 
Fonte: Elaborado pelo 
autor. 

  Várias ações devem ser desencadeadas nas diferentes esferas, sendo 

que diferentes estratégias deverão ser utilizadas em busca do objetivo.  
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DE 

CORPORATIV



32 

 Para Almeida (2002), os valores essenciais da RSC8, e que são 

indiscutíveis são: 

 Respeito aos direitos humanos. 

 Respeito aos direitos trabalhistas. 

 Proteção ambiental. 

 Valorização do bem-estar das comunidades. 

 Valorização do progresso social. 

  Percebe-se que todos os valores citados estão relacionados às 

dimensões citados na FIG.: 2. Também se buscou nessa pesquisa, contemplar 

todas as questões no questionário (Anexo A) elaborado para ser respondido pelas 

lideranças das empresas. 

 

1.3 Desenvolvimento 
 

A questão do desenvolvimento pode sugerir um crescimento 

econômico, no entanto, Veiga (2006) declara ser este um ingrediente importante, 

mas que não é o único. 

De acordo com Veiga (2008), desenvolvimento sustentável deve ser 

entendido como um dos mais generosos  ideais  surgidos  no  século  passado e  um  

dos  maiores desafios para as gerações futuras. Para compreender as visões sobre 

desenvolvimento sustentável e entender para onde caminha, Ehlers descreve o 

seguinte: 

Em meio a incertezas, o debate sobre desenvolvimento sustentável abriga 
visões antagônicas quanto à capacidade das sociedades modernas de 
atingir este ideal. De um lado, os otimistas, que encaram o desenvolvimento 
como uma consequência natural do crescimento econômico, confiam na 
capacidade tecnológica do industrialismo de superar os limites naturais e 
acreditam que o crescimento se encarregará de gerar recursos necessários 
para se cuidar bem do ambiente. Do lado oposto, os pessimistas, para os 
quais as mudanças estruturais e institucionais são tão amplas e complexas 
que, praticamente, inviabilizam o ideal de um desenvolvimento sustentável 
(VEIGA, 2006, p. 11). 

 

Veiga (2008) relaciona a existência de três tipos básicos de desenvol 

vimento, conforme pode ser visto na sequência: 

                                                 
8
*O autor Fernando Almeida cita o termo RSC-Responsabilidade Social Corporativa, porém 

atualmente é mais comum referir-se a RSE-Responsabilidade Social Empresarial, no entanto, pode-
se considerar como sinônimos, pois atendem às mesmas esferas. 
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a) Desenvolvimento é sinônimo de crescimento econômico. 

b) Desenvolvimentocomo “quimera” (ilusão, crença, mito ou manipu 

lação ideológica). 

c) Desenvolvimento como “caminho do meio”. 

 

Apontando Sachs como um dos teóricos que mais tem discutido essa 

perspectiva desse modo, o desenvolvimento caracteriza-se pelas mudanças quan 

titativas (principalmente econômicas), mas prioritariamente pelas mudanças 

qualitativas, ligadas a um projeto social subjacente, a exemplo do que sempre 

defendeu Celso Furtado (2004), afirmando que o desenvolvimento não é apenas um 

processo de acumulação e de aumento de produtividade macroeconômica, mas 

principalmente o caminho de acesso a formas sociais mais aptas a estimular a 

criatividade humana e a responder às aspirações da coletividade (FURTADO, 2004, 

p. 4). 

Segundo Furtado, um Governo deve adotar e estimular políticas 

intervencionistas na economia, pois só assim se conseguem mudanças representati 

vas que levarão ao desenvolvimento desejado. 

Ehlers, opinando a respeito do ponto de vista de Veiga (2006), cita que 

“é cada vez mais fácil apontar a insustentabilidade dos atuais padrões de 

crescimento, mas a facilidade desaparece por completo quando se tenta definir os 

caminhos que levarão a um desenvolvimento mais sustentável”.  

 

1.3.1 Desenvolvimento sustentável 

 

O conceito de desenvolvimento sustentável mais consagrado é o que 

foi definido pela Comissão Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD) 

das Nações Unidas, em 1987, e que foi denominado de Nosso Futuro Comum. 

Posteriormente, foi disseminado pela ONU, através da Conferência para o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento – ECO-92: 

Desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do 
presente sem comprometer a possibilidade das gerações futuras de 
atenderem às suas próprias necessidades (CMMAD, 1991, p. 46). 
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Conforme a CMMAD (1991, p. 53) os principais objetivos derivados do 

desenvolvimento são os seguintes: 

1. Retornar crescimento como condição necessária para erradicar a 

pobreza. 

2. Mudar a qualidade do crescimento para torná-lo mais justo, 

equitativo e menos intensivo em matérias-primas e energia. 

3.  Atender às necessidades humanas essenciais de emprego, 

alimentação, energia, água e saneamento. 

4. Manter um nível populacional sustentável. 

5. Conservar e melhorar a base de recursos. 

6. Reorientar a tecnologia e administrar os riscos, e 

7. Incluir o meio ambiente e a economia no processo decisório. 

 
O modelo triple bottom de desenvolvimento sustentável, pode ser 

melhor visualizado na FIG.: 3, abaixo representada. 

 

 
Figura 3 - Triple bottom line – desenvolvimento sustentável. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
 

 

Pode-se verificar a abrangência que o desenvolvimento sustentável 

envolve em busca de sustentabilidade, como o progresso social, a ecoeficiência e o 
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socioambiental, todos atores fundamentais para a consolidação de um desenvol 

vimento que seja sustentável.  

Para Almeida (2002, p. 53) “o crescente conhecimento científico do 

funcionamento dos ecossistemas e de toda a sua magnífica complexidade desafiava 

– e ainda desafia – nosso modelo conceitual do mundo, algo que se convencionou 

chamar de paradigma”. 

Almeida (2002) ainda enfatiza que a natureza nãofunciona como a 

soma das partes, mas como o produto das inter-relações das partes, ela é sistêmica, 

complexa e não linear, portanto exigindo novos modos de pensar e de agir. 

Branco (2002) definiu desenvolvimento sustentável de um amneira 

bastante simples, direta e instrutiva: 

 

Desenvolvimento sustentável é conseguir permanentemente os benefícios 
do eco-sistema sem destruí-lo. Ou seja, colher todos os dias os ovos de 
ouro sem matar a galinha que os põe. 
 

Talvez este seja o grande desafio para se conseguir atingir um 
desenvolvimento sustentável, capaz de satisfazer aos mais exigentes críticos de 
modelos e sistemas. 

1.3.2 Exemplos de práticas de Desenvolvimento Sustentável 

 

Na última década, ocorreram diversas mudanças referentes à 

condução dos negócios pelas empresas, principalmente devido a decorrente 

adaptação por negócios mais responsáveis, em consequências de imposições 

regulatórias, exigências dos consumidores e pressões de grupos de interesses 

diversos. 

Segundo Kotler (2012), as práticas são adotadas predominantemente 

por empresas de manufatura, tecnologia e agricultura, envolvendo as cadeias de 

fornecedores, matérias-primas, procedimentos operacionais e segurança dos empre 

gados. No quadro 2, tem se exemplificado as ações de algumas empresas 

internacionais conhecidas em prol do desenvolvimento sustentável. 

 

Quadro 2 - Exemplos de práticas de negócios socialmente responsáveis em 
empresas internacionais 
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EMPRESA CAUSA 
PÚBLICOS-

ALVO 
AMOSTRAS DE 

ATIVIDADES 

PRINCIPAIS 
PARCEIROS/ 

OUTROS 

NIKE 

Aumento da 
atividade física por 
americanos 
indígenas 

Americanos 
indígenas 

Calçados para 
atletismo 
projetados 
especificamente 
para acomodar 
pés mais largos 
e mais altos 

National Indian 
Health Board, 

pediatras 

COCA-COLA 

HIV/AIDS Empregados de 
unidades de 

engarrafamento 
na Ásia 

Educação, 
testes, gratuitos, 
aconselhamento, 
camisinhas 
gratuitas 

Parceiros de 
engarrafamento 

MICROSOFT 

Atenuação das 
consequências dos 
congestionamentos 
de trânsito 

Empregados Serviços de 
ônibus regionais 
gratuitos 

Commuter 
Challenge 

STARBUCKS 

Adaptação de 
práticas de 
negócios 
discricionários e 
execução de 
investimentos 
voluntários que 
apoiem causas 
sociais 

Clientes Compromisso de 
que todas as 
novas lojas de 
propriedade da 
empresa seriam 
construídas para 
conseguir a 
certificação 
LEED 
(Leadership in 
Energy and 
Environmental 
Design do U.S. 
Building Council) 

Construtores, 
certificadoras 

THE BODY 
SHOP 

Mudanças de 
testes em animais 

Clientes  Eliminação dos 
testes e análises 
de cosméticos 
em animais de 
laboratório 

Laboratórios, 
fornecedores 

Fonte: Adaptado pelo autor de Kotler, 2012, p. 160. 
 

 
As atividades adotadas são as mais diversas, sendo adotadas por 

iniciativa própria, assim como em parcerias com organizações do setor público, 

organizações em fins lucrativos (ONG, OSCIP, etc), fornecedores e distribuidores. 

As empresas brasileiras, de alto nível e classe mundial, também estão 

adotando medidas e iniciativas com relação a práticas socialmente responsáveis, 

entre elas, pode-se verificar alguns exemplos no quadro 3. 

Quadro 3 - Exemplos de práticas de negócios socialmente responsáveis em 
empresas nacionais 
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EMPRESA HISTÓRICO AÇÕES/ATIVIDADES 

NATURA Fundada em 1969, é a maior fabricante de 
Cosme ticos do Brasil. o compromisso vem 
desde 2004, através da declaração: 
“Na incorporação contínua dos princípios do 
desenvolvimento sustentável ao dia a dia da em 
presa, houve expressiva evolução dos siste, mas 
de gestão ambiental e de responsabilidade corpo 
rativa. Definimos as prioridades estratégicas com 
base em aspectos econômico-financeiros e socio 
ambientais, culminando com a estruturação de 
planos de ação para toda a companhia. Avan ços 
importantes foram a certificação NBR ISO 14001 
e a ampliação da análise do ciclo de vida dos 
produtos. Passos consistentes também foram 
dados no relacionamento com as comunidades 
fornecedoras de ativos da biodiversidade e com 
as de entorno, com destaque para a participação 
ativa da Natura, em parceria com o governo local 
e a sociedade civil, nas ações para implemen 
tação da Agenda 21 em Cajamar”. 
A empresa elabora seu relatório de sustenta 
bilidade, prestando contas sobre as dimensões 
econômica, ambiental e social de suas 
atividades, conforme as diretrizes do Global 
Reporting Initiative (GRI). A empresa considera o 
desenvol vimento como sustentável, somente se 
for social mente justo (a serviço de muitos, e não 
como privilégio de poucos), ecologicamente 
correto (sem trazer danos à natureza) e, economi 
camente viável. 

Os produtos da linha 
Ekos, são produzidos 
de acordo com as 
prescrições do desen 
volvimento sustentável 
a partir de ativos da 
biodiversidade da Ama 
zônia. Para garantir 
que os insumos vindos 
da flora brasileira para 
compor seus produtos 
sejam extraídos de for 
ma ambientalmente cor 
reta e socialmente jus 
ta, a empresa iniciou, 
em julho de 2000, seu 
Programa de Certifica 
ção de Ativos. 
 

BRADESCO O Bradesco é o maior banco privado do Brasil, 
com 16,4 milhões de clientes, 913 agências, 
22.247 máquinas de auto-atendimento e 1,4 
milhões de acionistas. Desde 2005, aderiu ao 
Global Compact – um compromisso junto às 
Nações Unidas para a busca de uma economia 
global mais sustentável e inclusiva. A empresa 
está adotando as diretrizes da Global Reporting 
Initiative (GRI) em seus próximos Balanços 
Sociais. Todas as ações são comandadas por 
um Comitê de Responsabilidade Socioambiental. 

Foi um dos primeiros a 
estimular o uso de Che 
ques, a receber paga 
mento de contas de luz 
e a ter internet banking. 
Há 50 anos a Funda 
ção Bradesco oferece 
ensino gratuito e de 
qualidade e formou 
mais de 580 mil pes 
soas. O banco aderiu a 
práticas de Governan 
ça Corporativa e reali 
zou um trabalho de in 
clusão social por meio 
do Banco Postal em 
parceria com os Cor 
reios. Na área ambien 
tal, com o Programa de 
Ecoeficiência, racionali 
za e reduz o uso dos 
recursos naturais. 

JBS Fundada em 1953, em Goiás. A companhia é a Compromisso JBS de 
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maior produtora de carne bovina do mundo, a 
maior processadora de couro do mundo, a 
segunda maior produtora de frango em nível 
mundial, a terceira maior produtora de suíno nos 
Estados Unidos e a maior produtora mundial de 
cordeiro. 
A JBS tem estabelecido diálogo com Organiza 
ções Não Governamentais (ONGs), como a 
WWF (World Wildlife Fund), Solidaridad, Aliança 
da Terra, TNC (The Nature Conservancy) e NWF 
(National Wildlife Federation), e participa do 
GTPS (Grupo de Trabalho da Pecuária 
Sustentável), do qual é membro do Conselho 
Diretor. 

Garantia de Origem do 
Gado: 
- Rejeição ao desma 
tamento 
- Rejeição ao trabalho 
escravo e/ou infantil 
- Rejeição à grilagem 
de terras e conflitos 
agrários 
- Rejeição à invasão de 
terras indígenas ou áre 
as de conservação. 
Monitoramento do 
Bioma Amazônico. 
- 100% das proprie 
dades dos fornecedo 
res de ga do da JBS no 
Brasil são georreferen 
ciadas. 
- 100% dos pontos ge 
orreferenciados do Bio 
ma Amazônico são mo 
nitorados via imagens 
de satélites. 
- Todos os fornece 
dores que constem em 
situa ção irregular nas 
listas oficiais do IBAMA 
ou do Ministério do 
Trabalho e Emprego 
(M.T.E.) são bloquea 
dos automatica mente 
no sistema de compras 
da JBS. 
- Consulta às listas ofi 
cias em três momen- 
tos: 
- No ato da compra dos 
animais. 
- Antes de seu embar 
que na propriedade. 
- Antes do seu abate. 

Fonte:  Elaborado pelo autor, baseado nos sites das empresas e em Benjamin, 2006. 

 

Pode-se constatar que as empresas brasileiras também estão atentas 

às demandas e exigências do mercado consumidor, estabelecendo mudanças 

continuamente e alinhadas com os princípios das empresas no exterior. 

Segundo Kotler (2012, p. 40), “práticas de negócios socialmente 

responsáveis, às vezes, é sinônimo de responsabilidade social das empresas, 

empresa cidadã e compromisso da empresa”. 



39 

Embora se tenha exemplificado grandes empresas, muitas pequenas e 

médias também já formulam estratégias em prol do desenvolvimento sustentável ao 

longo de toda a cadeia produtiva, inspirando-se nas grandes empresas. 

 

1.3.3 Filantropia não é Responsabilidade Social Empresarial 

 
 

  A incorporação do modelo de gestão aliado ao desenvolvimento 

sustentável é algo recente e que ainda está sendo desenvolvido e assimilado pelas 

empresas, porém o tempo poderá se tornar o grande vilão da história. 

  Conceitos como responsabilidade social e filantropia são utilizados 

como sinônimos, mas a realidade é bem outra. 

  Conforme o moderno dicionário Michaelis on-line, filantropia está 

relacionado a amor a humanidade, à caridade e benfeitoria. Segundo Sousa (2006), 

a filantropia empresarial apresenta um caráter assistencialista, e pode ser uma 

atividade permanente ou temporária. 

Grajew (2002b apud SOUSA) afirma que “campanhas e promoções de 

caráter filantrópico, como o recolhimento de donativos, costumam ser episódios de 

eficácia limitada, e colocam seus beneficiários em posição de meros receptores de 

recursos e doação”.  

 Para Azambuja (2001 apud SOUSA), o ato de filantropia ou 

assistencialismo, por mais meritório que seja, é voluntário, circunstancial e se esgota 

em si mesmo. Pode criar ainda expectativas para o futuro que não venham, 

necessariamente, a se realizar, dado o caráter episódico e gratuito de muitos atos 

filantrópicos (AZAMBUJA, 2001 apud SOUSA). Na mesma linha de pensamento, 

Melo Neto e Froes (1999) comentam que as ações de filantropia correspondem à 

dimensão inicial da responsabilidade social, sendo que a característica principal é a 

benemerência do empresariado que se reflete nas doações que faz a entidades 

assistenciais.  

O quadro seguinte mostra as principais diferenças entre filantropia e 

responsabilidade social, de acordo com Melo Neto e Froes (2001). 

 

Quadro 4 - Diferenças entre Filantropia e Responsabilidade Social 

FILANTROPIA RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Ação individual e voluntária Ação coletiva 
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Fomento da caridade Fomento da cidadania 

Base assistencialista Base estratégica 

Restrita a empresários abnegados Extensiva a todos 

Prescinde gerenciamento Demanda gerenciamento 

Decisão individual Decisão consensual 

Fonte: Melo Neto e Froes, 2001. 

 

  Almeida (2002) cita que “RSC não é filantropia, porque esta é meritória, 

mas não é sustentável. O gerenciamento das ações de RSC tem que visar a 

obtenção de resultados visíveis para as empresas” (ALMEIDA, 2002, p. 138). 

Para Melo Neto e Froes (2001), os programas sociais devem ser 

gerenciados e bem focados, e a caridade não exige nada disso, motivo pelo qual 

várias empresas optam por esta escolha. Raposo (2003) afirma que na caridade, a 

relação termina com a doação (RAPOSO, 2003, p.18 apud SOUSA). 

Observe-se os comentários e visões de alguns empresários com 

relação a filantropia: 

“Na Sainsbury, a responsabilidade social da empresa não é adendo ao 

negócio. Não fazemos filantropia, fazemos investimentos.”, comentário feito por Jat 

Sahota, chefe de patrocínios da Sainsburys Supermarkets Ltda., (KOTLER, 2012, p. 

71). Apesar da contribuição da filantropia para a comunidade, ela sozinha pode não 

representar muito para as empresas. 

A TOMS Shoes, empresa americana de calçados, que doa um par 

quando alguém compra um, “compre um, doe um”, utiliza-se desse marketing para 

tornar os calçados muito mais que produtos, são parte da história, da missão e do 

movimento criado pela empresa. Para Blake Mycoskie, fundador da empresa, a 

empresa criou um novo modelo de negócios (KOTLER, p. 75). 

Bob Willard, ex-presidente da IBM e economista, afirma não haver 

dúvidas de que o conceito traz vantagens claras para os negócios. Com o auxílio de 

matemática financeira e o estudo de centenas de balanços comerciais, descobriu 

que ao implantar práticas sustentáveis, grandes e pequenas empresas podem lucrar 

respectivamente 38% e 66% a mais no curto e médio prazo. O mesmo também 

garante que o retorno para investimentos em sustentabilidade não ultrapassa a 

média habitual de 24 ou 36 meses (PROJETO SUTENTABILIDADE). 

  Portanto, não significa que as empresas não devam fazer caridade ou 

algum ato filantrópico, apenas devem se preocupar com o meio ambiente e 

http://sustainabilityadvantage.com/about.html
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promover o desenvolvimento sustentável como um todo se envolvendo, pois, 

também é parte da comunidade que está inserida.  

Kotler (2012) enfatiza que as empresas devem reconhecer que 

desenvolver e até apoiar uma campanha envolve mais que assinar um cheque. 

 

 
Figura 4 - Caridade x Filantropia x SER. 
Fonte: Ibope, 2007. 

  

Pela FIG.: 4 acima verifica-se que se a empresa alcançasse o nível 

estratégico, a responsabilidade socioambiental estaria no estágio mais avançado na 

organização. 

1.3.4 Iniciativas empresariais e suas contribuições 

 

Conforme Kotler (2012), todas as ações escolhidas pela empresa, 

devem ser avaliadas pelo potencial de contribuir para a causa e também para a 

empresa. Os gestores devem considerar estes aspectos que contribuam para os 

objetivos e metas dos negócios das empresas. 

  No quadro 5 destacam-se as práticas de negócios socialmente 

responsáveis, onde se pode verificar as seis principais iniciativas sociais das 

empresas e os principais pontos fortes das iniciativas, que contribuem para a causa 

escolhida e, também, para a o reconhecimento da empresa. 

 

 

 



42 

 

Quadro 5 - Principais benefícios potenciais oriundos de iniciativas sociais das 
empresas 

 
Promoção 
de causas 

Marketingassociado 
a causas 

Marketing 
social 

Filantropia 
empresarial 

Voluntariado 
comunitário 

Práticas de 
negócios 

socialmente 
responsáveis Para a causa 

Aumento da 
conscientização e 
da preocupação 
em relação à 
causa 

PPF PPF PPF -- -- -- 

Apoio ao 
levantamento de 
fundos 

PPF PPF -- -- -- -- 

Aumento da 
participação na 
causa 

PPF -- PPF -- PPF PPF 

Mudança no 
comportamento do 
público 

-- -- PPF -- -- -- 

Aumento dos 
fundos e de outros 
recursos 

PPF PPF  PPF PPF -- 

Para a empresa  

Reforçar a 
reputação da 
empresa 

PPF -- PPF PPF PPF PPF 

Contribuir para os 
objetivos da 
empresa 

-- -- PPF -- -- PPF 

Atrair e reter força 
de trabalho 
motivada 

PPF -- PPF PPF PPF PPF 

Reduzir os custos 
operacionais 

-- -- -- -- -- PPF 

Reduzir a 
supervisão 
regulatória 

-- -- -- -- -- PPF 

Apoio aos objetos 
de marketing 

PPF PPF PPF -- -- -- 

Construir fortes 
relacionamentos 
com a comunidade 

PPF PPF PPF PPF -- PPF 

Alavancar as 
atuais iniciativas 
sociais da 
empresa 

PPF -- PPF PPF -- PPF 

PPF=PRINCIPAL PONTO FORTE. 
Fonte: Kotler, 2012, p. 184. 
 
 

  Conforme análise da tabela acima, se percebe que não é qualquer 

iniciativa que contribuirá para a empresa, podendo ocasionar efeitos indesejáveis, 

por não contribuir para a evolução ou reconhecimento da empresa como 

responsável socialmente e mesmo ambientalmente. 

  Kotler (2012) também salienta que as empresas devem considerar a 

capacidade de formar parcerias com organizações sem fins lucrativos e com órgãos 
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do setor público, que são capazes de agregar recursos, e credibilidade à iniciativa, 

portanto é importante que a empresa foque em iniciativas capazes de agregar valor 

para a empresa e não se envolver em projetos exclusivamente por oportunismos ou 

acompanhando os concorrentes menos informados.  
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2 ESTRATÉGIAS, INSTITUTOS E PESQUISAS RELACIONADAS À 
SUSTENTABILIDADE 

As estratégias que as empresas podem adotar são várias, existem 

diferentes modelos que permitem às empresas escolherem o que melhor se adapta 

a sua realidade e que permite atingir o objetivo em busca de desenvolvimento 

sustentável em toda a cadeia produtiva. 

2.1 Estratégias empresariais para a sustentabilidade no Brasil 
 

Segundo o UNIETHOS, uma organização sem fins lucrativos, 

inovadora e que presta serviços para empresas de modo a desenvolver a 

sustentabilidade nos negócios, em uma pesquisa realizada junto a 250 empresas do 

Brasil, de todos os seguimentos e portes, identificou-se as seguintes mudanças: 

 
- A sustentabilidade está no planejamento estratégico das empresas, 
sendo que a maioria considera interesses de stakeholders no planejamento 
estratégico, e as principais questões relacionadas à sustentabilidade são: 
inovação, riscos, impactos na cadeia de valor, oportunidades de negócios e 
inclusão social; e a principal dificuldade está no planejamento estratégico e 
na capacidade de se fazer um planejamento de longo prazo; 
- Quanto aos objetivos estratégicos, foram bastante variados e se 
identificou quatro tipos diferentes, que são: a) mimetismo: dispersão de 
objetivos e imitação dos líderes do mercado, b) foco no mercado: busca 
meio de diferenciação e/ou desenvolvimento de novos negócios, c) foco em 
desempenho: buscam aumentar a competitividade via aumento de desem 
penho na gestão dos riscos, d) multifocal: que possuem mais de um tipo de 
estratégia. 
- Mensuração de impactos; fazem avaliação de impacto sobre o lucro e a 
competitividade. 
- Relações com stakeholders; desenvolvem algum tipo de relaciona mento 
com fornecedores e comunidades, como critérios tradicionais e pontuais. 
- Governança, apesar de ter ocorrido avanços, mostra que são poucas as 
empresas com estratégias consistentes para enfrentar os principais dilemas 
da sustentabilidade e, de maneira geral, na maioria das empresas há uma 
grande lacuna entre objetivos estratégicos e práticas efetivas de sustenta 
bilidade. 
 

Também, segundo os resultados apurados da pesquisa, as empresas 

brasileiras estão promovendo importantes mudanças, incorporando a sustentabili 

dade em busca de aumento de eficiência, diferenciação, inovação e fortalecimento 

da competitividade das empresas. 
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A competitividade depende de ações tomadas que gerem valores para 

as empresas e para a sociedade, pois a sustentabilidade é um processo educativo 

de longo prazo, conforme o Uniethos. 

Segundo a McKinsey Sustainability Survey, 42% de um grupo de mais 

de 3 mil executivos entrevistados em 2011 consideram que a sustentabilidade deve 

ser vista como um equilíbrio entre risco e oportunidade. 

A pesquisa da Uniethos identificou que as empresas que adotam essa 

abordagem mais estratégica da sustentabilidade buscam criar valor para seus 

negócios, e passam tanto por mudanças internas quanto por importantes mudanças 

nas suas relações com o ambiente externo. 

A incorporação da sustentabilidade nos negócios vem contribuindo 

para o aumento de lucratividade, sendo que segundo uma pesquisa realizada pelo 

MIT, entre 2011 e 2012, um terço das empresas pesquisadas em 113 países afirmou 

que a sustentabilidade contribuiu para a lucratividade, e que para essas empresas, a 

sustentabilidade parece ter sido também uma fonte de resiliência para os negócios. 

Houve uma ampliação dos investimentos em sustentabilidade com relação aos anos 

anteriores. 

Para a Uniethos, empresas sustentáveis são aquelas que combinam 

resultados de curto prazo com objetivos de longo prazo e buscam ser perenes, 

mesmo que tenham que reduzir seus resultados financeiros ocasionalmente.  

Observa-se no quadro seguinte elaborado por Magalhães (2012), os 

principais aspectos que as empresas consideram como mais importantes na 

elaboração de seu planejamento estratégico. 

 

 

Gráfico 1 - Aspectos considerados no planejamento estratégico 

 
Fonte: Magalhães, 2012. 
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Poucas ainda consideram a sustentabilidade como um aspecto 

fundamental para a sobrevivência futura, e ocorre que entre as micro e pequenas 

empresas, persiste a idéia de imitar movimentos do mercado sem grandes 

convicções.  

As estratégias adotadas pelas empresas líderes em sustentabilidade 

levam em consideração as visões dos stakeholders e buscam criar novos modelos 

de negócios. 

O gráfico seguinte nos mostra as principais estratégias adotadas por 

empresas de diferentes portes. 

 

 

Gráfico 2 - Objetivo estratégico 

 
Fonte: Magalhães, 2012. 
 
 
 

  As micro e pequenas empresas lideram com estratégias de mimetismo, 

ou seja, sem estratégia definida e buscam seguir a maioria. 

  No gráfico seguinte se pode verificar os principais objetivos das 

estratégias empresas. 
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Gráfico 3 - Objetivo das estratégias de sustentabilidade 

 
Fonte: Magalhães, 2012. 
 
 
 
 
 

  A grande diferença de estratégias entre as empresas já era esperada, 

porém, a de se considerar que a maioria das MPEs utiliza-se de estratégias de 

mimetismo, ou seja, imitação. 

Considerando os dados apresentados pelas empresas e suas 

atuações, verificou-se que na maioria há uma lacuna entre objetivos estratégicos e 

práticas, conforme aponta a Uniethos. 

  O sucesso das estratégias adotadas pelas empresas depende da 

capacidade destas empresas alinharem com seus recursos internos e as condições 

do mercado competitivo, sendo que as empresas já avaliam os impactos da 

sustentabilidade sobre a competitividade. 

  No gráfico seguinte, observa-se a média de relacionamentos com 

stakeholders e as empresas sem relacionamento. 
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Gráfico 4 - Média de iniciativas 
 

 
Fonte: Magalhães, 2012. 
 
 
 

  Observa-se que as empresas mantêm poucas iniciativas de relaciona 

mento com seus stakeholders, além de uma grande quantidade que nada possui. 

A pesquisa Uniethos aponta que as estratégias que são baseadas na 

interação com stakeholders são fonte de competitividade para empresas, e que o 

grupo líder da pesquisa, apresenta um padrão consistente de relacionamento com 

stakeholders, que busca integrar fornecedores, envolver consumidores e contribuir 

para o desenvolvimento local, conforme se pode observar no gráfico abaixo. 

 

Gráfico 5 - Políticas de relacionamento 

 
Fonte: Magalhães, 2012. 
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  As empresas líderes se destacam acima da média, e não é de se 

surpreender que estas empresas também sejam consideradas referências, ou seja, 

empresas de classe mundial.  

No gráfico seguinte, observa-se uma grande maioria interessada em 

direcionar investimentos futuros em sustentabilidade, independente do seu porte.  

 

Gráfico 6 - Plano de investimento em sustentabilidade 

 
Fonte: Magalhães, 2012. 
 
 

Através do quadro acima, pode-se ressaltar que apesar das condições 

atuais, as empresas enxergam a relevância da questão para a sobrevivência 

empresarial futura, independente do porte e segmento empresarial. Ainda nos 

restam muitas esperanças. 

 

2.2 Institutos dedicados à difusão do desenvolvimento sustentável empresa 
rial 

 

Diversos institutos trabalham em prol do desenvolvimento sustentável 

junto às empresas, contribuindo de maneiras específicas para a difusão dos 

conceitos e práticas de sustentabilidade. 
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Entre alguns dos principais, pode-se relacionar abaixo a missão e 

contribuição dos mesmos. 

 

 

Quadro 6 – Institutos 

INSTITUTO CONTRIBUIÇÃO 
Instituto Ethos 
www.ethos.org.br 

O Instituto Ethos é uma OSCIP que tem como missão 
mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus 
negócios de forma socialmente responsável, tornando-as 
parceiras na construção de uma sociedade sustentável e 
justa. 

CEBDS – Conselho Empresarial 
Brasileiro para o Desenvolvimento 
Sustentável 
www.cebds.org.br 

Contribui com a construção de soluções empresariais que 
alavanquem, com escala e velocidade, os princípios e 
práticas do desenvolvimento sustentável, sendo esta sua 
missão. 

FNQ – Fundação Nacional para a 
Qualidade 
www.fnq.org.br 

Estimula e apoia as organizações para o desenvolvimento e 
evolução de sua gestão, por meio da disseminação dos 
Fundamentos e Critérios de Excelência, para que se tornem 
sustentáveis, cooperativas e gerem valor para a sociedade. 

Instituto Akatu 
www.akatu.org.br 

Mobiliza as pessoas para o uso do poder transformador dos 
seus atos de consumo consciente como instrumento de 
construção da sustentabilidade da vida no planeta. 

Global Report Iniciative 
www.globalreporting.org 

Faz com que a prática de relatórios de sustentabilidade se 
torne padrão, fornecendo orientação e suporte para as 
organizações. 

Fonte: Compilado pelo autor. 
 

 
 
 

Nesta pesquisa, vários conceitos foram incorporados destes institutos, 

com o intuito de mostrar que a sustentabilidade é um caminho árduo, mas que 

possui apoiadores capazes de fornecer todas as condições para que a empresa 

vença e lucre com a sustentabilidade. 

  O Brasil se desenvolve e caminha para se tornar uma das maiores 

economias e potencias do mundo, portanto não pode deixar de se desenvolver sem 

sustentabilidade, comprometendo nossa geração futura, que liderará uma das 

maiores economias do mundo. 

  Portanto, tem-se um grande desafio pela frente, porém, também temos 

ótimas instituições capazes de apoiar todo o processo. Basta querer. 
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2.2.1 Modelos para um desenvolvimento sustentável 

 

Existem diversas maneiras de abordagem e implantação de um modelo 

de desenvolvimento sustentável empresarial, sendo que cabe a cada empresa 

avaliar e julgar a mais adequada à sua realidade e necessidade.  

Os modelos podem ser baseados em princípios, ou podem ser 

baseados em desempenho, ou podem ser baseados em processos, ou senão 

poderá ser um modelo híbrido, contemplando parte das abordagens supracitadas. 

Todos os modelos possuem vantagens e desvantagens, que devem ser analisadas 

antes da implantação em qualquer tipo de empresa. 

A seguir pode-se conferir alguns detalhes dos principais modelos suas 

vantagens e desvantagens, conforme classificação adotada pelo IBGC (2007, p. 35). 

Os modelos são os seguintes: 

 

a) Baseadas em princípios: estabelecem princípios de comportamento, mas não 

indicam como serão atingidos e nem traçam padrões para sua aferição. 

 

i) Vantagens: identificação de escopo de temas e alinhamento externo. 

ii) Desvantagens: falta de detalhes para implementação e aferição. 

 

No quadro 7 pode-se verificar uma série de modelos que podem ser 

implementados nas empresas, através de uma abordagem baseada em princípios. 

 

Quadro 7 - Princípios 

MODELO INFORMAÇÕES 

Metas do Milênio www.pnud.org.br/odm/index.php?lay=odmi&id=od
mi 

Agenda 21 www.mma.gov.br/index.php?ido=conteudo.monta&
idEstrutura=18 

Carta da Terra www.cartadaterra.org/ctoriginal.htm 

Código das Melhores Práticas de 
Governança Corporativa – IBGC 

www.ibgc.org.br/imagens/StConteudoArquivos/Cod
igo_IBGC_3_versao.pdf 

Declaração dos Direitos Humanos www.onu-
brasil.org.br/documentos_direitoshumanos.php 

Diretrizes da OCDE para Empresas 
Multinacionais 

www.fazenda.gov.br/sain/pcnmulti/diretrizes.asp 
 

Pacto Global  www.pactoglobal.org.br/ 

PRI - Princípios para o Investimento www.unpri.org/files/pri_por.pdf 

http://www.mma.gov.br/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=18
http://www.mma.gov.br/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=18
http://www.unpri.org/files/pri_por.pdf
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Responsável  

Princípios de Governança da OCDE www.oecd.org/dataoecd/1/42/33931148.pdf 
 

Fonte: Compilado pelo autor de Brandão, 2007. 

 

b) Baseadas em desempenho: concentram-se no que a organização efetivamente 

faz. Podem variar de metas específicas a listas de indicadores em relação aos quais 

a empresa deveria comparar-se. 

 

i) Vantagens: ajudam a prover transparência sobre o que a organiza 

ção está alcançando. 

ii) Desvantagens: dificuldade na definição de metas sensíveis ao 

contexto de cada empresa. O estabelecimento de escopo mais restrito 

pode levar à desconsideração de aspectos importantes, segundo o 

IBGC. 

No quadro 8, pode-se verificar vários modelos que podem ser 

implementados, através de uma abordagem baseada em processos. 

 

Quadro 8 - Desempenho 
MODELO INFORMAÇÕES 

Balanço Social Ibase www.balancosocial.org.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.h
tm?sid=2 

CDP – Carbon Disclosure Project www.cdproject.net 

DJSI – Dow Jones sustainability 
Indexes 

www.sustainability-indexes.com/ 

FTSE4Good - Financial Times 
Stock Exchange 

www.ftse.com/Indices/FTSE4Good_Index_Series/i
ndex.jsp 

GRI – Global Reporting Initiative www.globalreporting.org 

* Indicadores Ethos de 
Responsabilidade Social 
Empresarial 

www.ethos.org.br/docs/conceitos_praticas/indi
cadores/default.asp 

ISE – Índice de Sustentabilidade 
Empresarial - Bovespa 

www.bovespa.com.br/Mercado/RendaVariavel/Indic
es/FormConsultaApresentacaoP.asp?Indice=ISE 

JSE SRI Index – Johannesburg 
Stock Exchange 

www.jse.co.za/sri/ 

NBC T 15-Normas Brasileiras de 
Contabilidade-Informações de 
Natureza Social e Ambiental 

www.portaldecontabilidade.com.br/nbc/t15.htm 

Pegada Ecológica www.footprintnetwork.org/gfn_sub.php?content=foot
print_overview 

Fonte: Compilado pelo autor de Brandão, 2007.  

 

http://www.balancosocial.org.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=2
http://www.balancosocial.org.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=2
http://www.portaldecontabilidade.com.br/nbc/t15.htm
http://www.footprintnetwork.org/gfn_sub.php?content=footprint_overview
http://www.footprintnetwork.org/gfn_sub.php?content=footprint_overview
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b) Baseadas em processos: descrevem aqueles que a organização deveria 
seguir para melhorar seu desempenho. 

 

 

i) Vantagens: provêm orientações práticas e ajudam a estabelecer 

processos e comportamentos. 

ii) Desvantagens: não indicam níveis de desempenho e podem ser muito 

burocráticas. 

 

No quadro 9 pode-se verificar alguns modelos que podem ser 

implementados nas empresas, através de uma abordagem baseada em processos. 

 

Quadro 8 – Processos. 

MODELO INFORMAÇÕES 

AA 1000 www.accountability21.net/default.aspx?id=42 

www.bsd-net.com/bsd_brasil/handbookaa1000.pdf 

Critérios de Excelência do PNQ / 
FNQ (Sociedade) 

www.fpnq.org.br/site/376/default.aspx 

FSC – Forest Stewardship Council www.fsc.org 

 ISO 9000 (www.iso.org) www.iso.org 

 ISO 14000 (www.iso.org) www.iso.org 

 ISO 26000 (www.iso.org/sr) www.iso.org/sr 

 MSC – Marine Stewardship Council 
(www.msc.org) 

www.msc.org 

 NBR 16000 (www.abnt.org.br) www.abnt.org.br 

OHSAS 18001 www.osha-bs8800-ohsas-18001-health-and-
safety.com 

Princípio do Equador www.equator-principles.com/principles.shtml 

SA 8000 www.sa-
intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.viewPage&pag
eId=473 

Fonte: Brandão, 2007. 

 

d) Híbridas: combinam elementos das três abordagens anteriores, visando o 

estabelecimentode um grau de consenso antes da medição do desempenho e do 

seu impacto. 

 

i) Vantagens: provê uma arquitetura com o objetivo de extrair o melhor de cada 

abordagem e disponibilizar uma moldura de princípios, uma orientação prática sobre 

o que deve ser feito e a possibilidade de aferir o desempenho. 

http://www.accountability21.net/default.aspx?id=42
http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.viewPage&pageId=473
http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.viewPage&pageId=473
http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.viewPage&pageId=473
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ii) Desvantagens: pode aumentar o grau de complexidade do modelo, exigindo um 

maior controle e entendimento do sistema. 

 

No quadro 10, pode-se verificar alguns modelos que podem ser 

implementados através de uma abordagem híbrida. 

 

 

 

Quadro 9 – Híbridas 

MODELO INFORMAÇÕES 

The Natural Step  www.naturalstep.org 

The SIGMA Project  www.projectsigma.co.uk 

*Triple Bottom Line (TBL) Ver Elkington (1998) 

* Modelo escolhido para se fazer a pesquisa. A justificativa detalhada da escolha do modelo encontra-
se em metodologia. 
Fonte: Brandão, 2007. 

 

  Para este trabalho de pesquisa, escolheu-se um modelo híbrido, que 

busca conciliar o que existe de melhor no Triple Botton Line (TBL) ou tripé da 

sutentabilidade, proposto pela primeira vez por Elkington em 1998 e, também, dos 

Indicadores Ethos de Responsabilidade Empresarial, do Instituto Ethos, conceituado 

e renomado instituto brasileiro que se dedica a difusão do desenvolvimento 

empresarial responsável pelo país. 

  Ambos os modelos trabalham com foco no tripé da sustentabilidade e 

nas interações que ocorrem entre elas, permitindo assim, abordar questões em 

diversas áreas, que no caso do modelo Ethos são denominados como: valores e 

transparência, público interno, meio ambiente, fornecedores, consumidores/clientes, 

comunidade e Governo/política. 

  Para o modelo do triple botton line (TBL) proposto por Elkington, os três 

prinicipais fatores devem contemplar o social, o econômico e o meio ambiente, e as 

interações entre elas deverão ocorrer no sócio-econômico, que deverá ser justo, no 

sócio-ambiental, que deverá ser tolerável, e na ecoeficiência, que deverá ser viável, 

todos do ponto de vista empresarial. 
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  O modelo híbrido, proposto por este trabalho, considera a interação 

dos dois modelos, onde se consideram os seguintes fatores: crescimento 

econômico, reserva ambiental, progresso social, progresso sócio-econômico, sócio-

ambiental e ecoeficiência, sendo que todos contribuirão para que a sustentabilidade 

empresarial seja atingida. As questões relativas ao modelo, também contemplaram 

tópicos gerais à sustentabilidade, que permitem identificar o grau de entendimento 

do tema pelo respondente. 

Como se pode observar, são vários os caminhos que podem levar ao 

desenvolvimento sustentável empresarial, o que torna necessário é o aprofun 

damento sobre o método e adequação às condições da empresa a ser 

implementada. Com o passar do tempo, os modelos são mais testados e permitem 

uma melhor avaliação dos modelos mais aceitáveis e condizentes com a demanda 

de mercado.  

2.3 Pesquisas relacionadas ao tema 
 

O segmento calçadista é bastante carente de informações e estudos 

confiáveis e relacionados a temas atuais e modernos de gestão. O tema 

sustentabilidade é debatido a mais de duas décadas atrás no mundo em países 

desenvolvidos, no Brasil, o interesse e debate se intensificaram nas últimas 

décadas, talvez pelos problemas ambientais de ordem mundial, como aquecimento 

da camada de ozônio, aumento do nível dos mares, degelo dos pólos, 

desmatamento desenfreado das florestas, no caso brasileiro, principalmente pela 

Amazônia. 

Pesquisas realizadas com a base de dados da SCIELO e do Portal 

Domínio Público considerando-se as palavras: calçados, sustentabilidade e 

desenvolvimento sustentável, tanto individuais quanto relacionadas, retornaram 

alguns artigos, teses e dissertações com temas interessantes e que muito podem 

contribuir. No entanto, especificamente da indústria calçadista de Franca pouco se 

pode verificar. 

Abaixo segue uma pequena relação de autores que realizaram estudos 

e publicaram, sobre os temas supracitados. 
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Quadro 10 – Pesquisas 

AUTOR ANO ARTIGO OBSERVAÇÕES 

Pimentel e 
outros 

2010 Empreendedorismo sustentável: uma aná 
lise da implementação da sustentabili 
dade empresarial em micro, pequenas e 
médias empresas industriais atendidas 
pelo PEIEX no NUTEC. 

Pesquisa exploratória-des 
critiva da incorporação da 
sustentabilidade pelas em 
presas. 

Tachizawa e 
Pozo 

2007 Gestão socioambiental e desenvolvimen 
to sustentável: um indicador para avaliar 
a sustentabilidade empresarial. 

Atividades econômicas rela 
cionadas com efeitos sócio 
ambientais. 

Andriguetto e 
outros 

2011 Logística reversa e sustentabilidade: o Ca 
so da Central de Coleta de Três Coroas/ 
RS. 

Análise da atuação da Cen 
tral de Coletas e suas 
funcio nalidades. 

Barros e outros 2010 Práticas de sustentabilidade empresarial 
no APL calçadista de Campina Grande – 
PB: um estudo de caso. 

Descrição e aplicação de 
práticas de sustentabilida 
de no APL calçadista de 
Cam pina Grande. 

Vecchatti 2004 Três fases rumo ao desenvolvimento sus 
tentável: do reducionismo a valorização 
da cultura. 

Panorama dos pensamen 
tos que moldaram a susten 
tabilidade, buscando uma 
melhor percepção da cultu 
ra. 

Barbosa e outros 2012 Responsabilidade social empresarial na 
indústria de calçados paulista: uma análi 
se dos polos de Franca e Birigui. 

Reflexão na análise da 
percepção do comporta 
mento socialmente respon 
sável dos empresários de 
Franca e Birigui. 

Zamcopé e 
outros 

2012 Desenvolvimento de um modelo para 
avaliar a sustentabilidade corporativa. 

Modelo de avaliação da 
sustentabilidade corporati 
va, com base em valores, 
interesses e preferências. 

Zaneti e outros 2009 Insustentabilidade e produção de resídu 
os: a face oculta do sistema de capital. 

Reflexão sobre as condi 
ções estruturais que deter 
minam os sistemas de reci 
clagem de resíduos sóli 
dos. 

Zambon e Ricco 2009 Sustentabilidade empresarial: uma opor 
tunidade para novos negócios. 

Pesquisa descritiva que 
constata que as ações 
inovadoras de ecoeficiên 
cia pode ser uma oportuni 
dade de novos negócios 
para as empresas. 

Barbieri e outros 2010 Inovação e sustentabilidade: novos mode 
los e proposições. 

Análise da relação entre 
sustentabilidade e inova 
ção, destacando a impor 
tância de inovar. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Considerando trabalhos de pesquisas de dissertações, alguns autores 

fizeram estudos interessantes relacionados à sustentabilidade e as empresas, 

considerando também a indústria calçadista. 
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Quadro 11 - Teses e Dissertações 

AUTOR/ANO TESE/DISSERTAÇÃO INSTITUIÇÃO 

Sousa, 2006 Responsabilidade social e desenvolvimento sustentável: a 
incorporação dos conceitos à estratégia empresarial. 

COPPE / UFRJ 

Jacques, 2011 Estudo de iniciativas em desenvolvimento sustentável de 
produtos em empresas calçadistas a partir do conceito berço 
a berço. 

UFRGS 

Amorim, 2009 Sustentabilidade: entre a utopia, a prática e a estratégia 
empresarial. 

UDESC 

Arcanjo, 2009 Arranjo produtivo local sustentável: estudo de caso do APL 
de calçados de Patos – PB. 

UFCG 

Andrade, 2004 Gestão ambiental aplicada às indústrias: indicativos do setor 
calçadista no município de Franca. 

UNIFACEF 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Com relação ao polo calçadista de Franca, nenhum estudo relacionado 

ao tema desta pesquisa ou próximo foi identificado, caracterizando-se este trabalho 

como de grande contribuição para o segmento calçadista de Franca e região, pois 

aborda um tema atual e de grande relevância para os empresários que pretendem 

atuar e competir neste mercado nos próximos anos. 
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3 INDÚSTRIA CALÇADISTA 

A indústria calçadista é considerada bastante dinâmica e possui uma 

longa cadeia produtiva ao longo de seu processo, fomentando milhões de empregos 

em diversos países, principalmente nos países em desenvolvimento e também nos 

subdesenvolvidos, onde se encontram a maioria dos grandes fabricantes e grande 

parte da mão de obra necessária. Na FIG.: 5 pode-se verificar uma mostra resumida 

da cadeia coureiro-calçadista e suas interrelações. 

 

Figura 5 - Descrição básica da cadeia coureiro-calçadista e suas inter-relações. 
Fonte: Carloni et al. 2007, p. 40 apud Correa, 2001; Furquin e Francischini, 2001; Alves Filho,1991. 
 

 

  Verifica-se que ao longo da cadeia produtiva o envolvimento de 

diversos atores que contribuirão para o desenvolvimento sustentável nas indústrias 

de calçados e seus fornecedores, permitindo assim uma evolução do segmento 

calçadista. 
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3.1 Mercado Calçadista: Brasil e o Mundo 
 

É inegável a importância da indústria de calçados para o Brasil e, 

particularmente, para o município de Franca, que a mais de 50 anos tem neste tipo 

de indústria de transformação, grande participação na economia refletindo os 

avanços que hoje em dia o município colhe.  

A indústria calçadista brasileira vem vivenciando avanços 

consideráveis de produção ao longo dos anos. Na tabela abaixo, pode-se verificar os 

10 maiores produtores de calçados do mundo, considerando a quantidade de pares 

fabricados e, também, a parcela de mercado mundial que representam. A tabela 1 

resume um pouco do setor calçadista do Brasil com dados consolidados de 2012. 

 

Tabela 1 - Setor calçadista brasileiro 

CARACTERÍSTICAS GERAIS 

Nº indústrias 8,2 mil 

Emprego direto 345 mil funcionários 

Produção 864 milhões de pares 

Valor da produção US$23,9 bilhões 

Investimentos R$598,7 milhões 

Exportação US$ 1,1 bilhões 

Importação US$ 508,6 milhões 
Fonte: SINDIFRANCA, 2013. 

 

A quantidade de empresas, o número de pessoas empregadas e os 

valores de exportação mostram a dinâmica do setor para a economia e geração de 

renda e divisas. 

 

Tabela 2 - 10 maiores produtores de calçados do 
mundo (quantidade) 

 
Fonte: Cegea, 2011. 
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  A China vem ampliando sua participação ano a ano, deixando para o 

restante do mundo, inclusive o Brasil, uma parcela importante e interessante a ser 

disputada pelos outros países. Verifica-se o Brasil detém menos de 5% deste 

mercado mundial, o que não deixa de ser muito interessante para o país sua 

consolidação como grande produtor. 

Na tabela 3 pode-se verificar os maiores consumidores de calçados do 

mundo, em quantidade de pares consumidos e, o Brasil também está presente com 

uma participação relativamente modesta, porém, a de se considerar que com seus 

quase 200 milhões de habitantes, uma classe média consumidora exuberante e um 

crescimento econômico equilibrado, que vem apresentando nos últimos anos, em 

um dos maiores consumidores de calçados do planeta, perfazendo um consumo per 

capita considerado ainda bastante modesto frente a outros países, algo em torno de 

3,5 pares/per capita/ano, segundo a ABICALCADOS. 

 
 

Tabela 2 - 10 maiores consumidores de calçados (quantidade) 

 
Fonte: Cegea, 2011. 

 
 

O mercado interno brasileiro é muito interessante, pois permite que se 

equilibre a produção com o consumo, não tendo que focar exclusivamente no 

mercado externo, que atualmente passa por grandes dificuldades financeiras nas 

zonas do euro e, também, na América do Norte com os Estados Unidos, grandes 

compradores e consumidores de calçados. 

Com relação à exportação verificam-se na tabela 4, os principais 

exportadores de calçados do planeta. 
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Tabela 3 - 10 maiores exportadores de calçados (quantidade) 

 
Fonte: Cegea, 2011. 

 
O comércio exterior ainda é uma das fraquezas do Brasil, tem-se 

dificuldade em criar produtos adequados a outros mercados, além de negociação 

(comunicação e língua), burocracias e outros aspectos que poderiam facilitar o 

reconhecimento de nosso produto fora do país. O Brasil é novato na comercialização 

externa e tem grandes dificuldades em se vender, sendo que na maioria das vezes é 

comprado pelos clientes. O destaque fica para a China e os tigres asiáticos, países 

com grande potencial de produção e também de exportação. 

A tabela 5 apresenta os maiores importadores de calçados, em 

quantidade e pares, onde se observam os países mais disputados para venda. 

 

Tabela 4 - 10 maioresimportadores de calçados (quantidade) 

 
Fonte: Cegea, 2011. 

 
Os EUA lideram as importações em valores absolutos, seguido do 

Japão e países da Europa. Apesar das crises que o euro e o dólar vêm sofrendo, 

estes mercados continuam absorvendo grande quantidade de calçados, apesar de 

que a instabilidade, globalização e concorrência, têm deslocado parte destas 

importações de países que oferecem preços mais convidativos. 
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Apesar do Brasil se manter entre os grandes produtores e exportadores 

de calçados do planeta, o preço médio praticado é muito abaixo de outros países 

com menos tradição. Observam-se, no quadro 14, os principais países e os preços 

médios praticados em dólar. 

 
Quadro 12 - Média de preço exportado 

 
Fonte: Cegea, 2011. 
 

 
Quanto à sustentabilidade entre os países, em recente ranking (Anexo 

B) divulgado pela Robeco SAM, em 30 junho de 2013, o mesmo é liderado pela 

Suécia enquanto o Brasil encontra-se em 45º lugar. Com relação às empresasmais 

sustentáveis do mundo, a Corporate Knights publicou um ranking (Anexo C) em 

2012, onde a liderança pertence à empresa belga Umicore, enquanto aparecem 5 

empresas brasileiras no mesmo ranking, com destaque para a Natura (2ª posição), 

sem do que as outras são: Companhia Energética de Minas Gerais S.A (43ª 

posição); Vale S.A. (49ª posição); Companhia Brasileira de Distribuição (Grupo Pão 

de Açúcar – 74ª posição) e Banco do Brasil S.A. (100ª posição). 

As marcas tiveram seu ranking (Anexo D) elaborado pela empresa de 

consultoria Interbrand, onde constam as 50 marcas mais reconhecidas, sendo que 

as 5 primeiras posições são lideradas por empresas automobilísticas, com a 

liderança da Toyota, seguido da Ford, Honda, Panasonic e Nissan. 

Isto mostra o quanto o Brasil precisa trabalhar melhor seus produtos e 

marcas para agregar valor e conseguir valores mais representativos na exportação e 

consequente geração de divisas. É um longo caminho a ser trilhado. 
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3.2 Mercado Calçadista do Estado de São Paulo 
 

No Estado de São Paulo têm-se alguns dos mais importantes polos, 

APL’s calçadistas do país, entre os quais se podem destacar: Franca, Jaú e Birigui, 

além de outros secundários, porém não menos importantes. Estes três municípios 

produzem calçados há mais de 30 anos, sendo considerados polos consolidados e 

com produtos bastante característicos, sendo: 

- Franca: calçados masculino em couro. 

- Jaú: calçados femininos. 

- Birigui: calçados infantis. 

Apesar da existência de outros pólos produtores, pode-se considerar 

recentes e menos representativos em termos de valores e projeção de mercado. 

3.3 Mercado Calçadista de Franca 
 

O polo coureiro-calçadista de Franca mantém uma longa tradição, 

datando do começo do começo do século XX, por volta de 1915. Seu auge ocorreu 

na década de 60, 70 e 80, passando por diversos períodos de altos e baixos, 

caracterizados por uma forte concorrência, competitividade e globalização de 

mercados. 

3.3.1 Arranjo Produtivo Local de Franca 
 

De acordo com alguns autores, existem diferenças entre uma APL e 

um cluster, apesar de muitos julgarem serem termos similares. 

Conforme Zaccarelli pode definir cluster como: 

 

Entidade supra-empresarial se constitui em um sistema instituído pela 
inter-relaçãode um conjunto de negócios relacionados a determinado 
produto, linha, categoria oumercado, em que o processo de 
integração e a dinâmica das relações entre asorganizações implicam 
efeitos sistêmicos de amplificação da capacidadecompetitiva do 
sistema e de seus componentes em relação a empresas situadas 
externa a ele (ZACCARELLI et al., 2008, p. 44). 
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Quanto ao termo APL, ou arranjo produtivo local, Cassiolato e Lastres 

(2003, p. 5 apud Mascena, 2012 et al.) apresentaram a seguinte definição do Grupo 

Rede Sist: 

Arranjos produtivos locais são aglomerações territoriais de agentes 
econômicos, políticos e sociais – com foco em um conjunto específico 
de atividades econômicas - que apresentam vínculos mesmo que 
incipientes. Geralmente envolvem aparticipação e a interação de 
empresas – que podem ser desde produtoras de bens eserviços 
finais até fornecedoras de insumos e equipamentos, prestadoras de 
consultoria e serviços, comercializadoras, clientes, entre outros – e 
suas variadasformas de representação e associação. Incluem 
também diversas outras instituiçõespúblicas e privadas voltadas para: 
formação e capacitação de recursos humanos (como escolas 
técnicas e universidades); pesquisa, desenvolvimento e 
engenharia;política, promoção e financiamento. 

 
Segundo Mascena (2012), para Figueiredo e Di Serio (2007), os 

clusters se diferenciam dos APLs pela maior intensidade de vínculos entre as 

empresas e pela participação das empresas privadas que estão aglomeradas para o 

desenvolvimento do agrupamento, com menor um envolvimento do governo. Para 

Kwasnicka (2006), a diferença principal entre APLs e cluster é que o primeiro 

engloba somente atividades produtivas, enquanto o segundo envolve outros tipos de 

atividades, como comércio e serviços, portanto, pode-se classificar o polo industrial 

calçadista de Franca, como uma APL. 

Franca é um dos principais polos calçadistas do Brasil, com uma 

produção estimada em torno de 30 milhões de pares/ano, sendo grande parte de 

calçados masculinos em couro. Está inserida em uma das “clusters” calçadistas 

brasileiras, também denominadas de APL’s (Arranjos Produtivos Locais), do 

segmento calçadista. A inserção nesta “cluster” traz algumas vantagens competitivas 

interessantes para o município, tais como: ações conjuntas (joint action), 

aprendizado local (interação entre agentes, conforme menciona LUNDVALL, 1988) 

(learning by interacting) favorecendo a geração de uma eficiência coletiva, conforme 

cita Garcia, 2001. Lembrando que a simples aglomeração de empresas não 

relacionadas não dá origem a ganhos de eficiência coletiva, portanto ela por si só 

não garante o sucesso das interações que uma “cluster” favorece. 

Segundo o IPT (2008), a concentração geográfica das empresas 

permite aos produtores se apropriarem de um conjunto de benefícios que são 

gerados pela aglomeração e interação entre elas. 

Vale destacar também que: 
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[...] a conformação e a organização da produção em Sistemas Locais 
de Produção também são vantajosas para os grandes compradores 
globais, pois a concentração geográfica dos produtores, além de 
gerar um conjunto de benefícios associados à algomeração, torna 
mais fácil a tarefa de coordenação dos esforços de produção, assim 
como o controle dos processos e as garantias de qualidade e de 
tempo de entrega (CARLONI et al., 2007, p. 53). 

 

A indústria calçadista é conhecida em nível mundial por utilizar 

tecnologia tradicional na produção de bens de baixa complexidade tecnológica, 

relativamente difundida e de fácil acesso. A cadeia coureiro-calçadista é bastante 

longa e abrangente, conforme se pode observar no Anexo A, interagindo diversas 

áreas e fazendo uso das mais diversas tecnologias disponíveis no mercado. 

A seguir mostramos algumas peculiaridades com relação ao segui 

mento calçadista: 

 uso intensivo de mão de obra em seu processo de fabricação; 

 existência de estruturas produtivas regionalmente localizadas; 

 empresas com diversos níveis de capacitação, eficiência e tamanho 

empre sarial; 

 grande diversidade de segmentos de mercado, altamente 

pulverizada e fragmentada em nível mundial; 

 sem uso  e padrão uniforme de estratégias; 

 no Brasil, predominância de empresas familiares e de micro, 

pequena e médio portes (PME). 

Conforme Ruthes (2007) analisam-se os parques indústriais brasileiros 

e o desenvolvimento sustentável ambiental relacionado: 

 

[...] percebe-se que o modelo de desenvolvimento adotado ainda é o 
tradicional. Juntamente a esta deficiência (sistema aberto), as 
indústrias nacionaos necessitam de estudos propspectivos na área 
ambiental, principalmente no que se refere à reciclagem e reutilização 
de subprodutos. Essas organizações preciam antecipar-se às 
tendências internacionais para poderem estar aptas a competirem no 
mercado global... é preciso apresentar uma política ambiental susten 
tável (RUTHES, 2007, p. 20). 

 

  A falta de estratégia das empresas pode comprometer a sobrevivência 

do negócio a médio e longo prazos. 

  Também se deve destacar que nas regiões onde se prevalece a 

atuação e especialidades de micro e pequenas empresas, pode tornar o negócio 

vulnerável a estabilidade e sustentabilidade a longo prazos, pois serão maiores os 
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efeitos dos riscos surtidos ao longo de toda a cadeia produtiva, segundo Ruthes 

(2007, p. 33) e as forças da teoria de Porter. 

 

3.3.2 Pólo industrial calçadista de Franca 
 

Segundo Doro (2011), a indústria calçadista francana originou-se e 

desenvolveu-se no município de Franca desde meados do século XIX, tendo o nome 

de Jaguar como a primeira empresa calçadista, usando maquinário alemão e com 

uma produção rudimentar visando atender às necessidades locais. 

Na tabela 6, pode-se observar a evolução de diversos indicadores 

relativos à indústria calçadista de Franca nos últimos cinco anos. 

 

Tabela 5 - Indicadores do setor calçadista de Franca. 

DESCRIÇÃO 2008 2009 2010 2011 2012 

Pares produzidos em milhões de pares 28,7 25,3 35,5 37,2 37,8 

Exportação em milhões de pares 4.495 3.106 3.378 3.022 2.714 

Média de faturamento em bilhões de 
dólares 

1,7 1,5 2,1 2,2 2,2 

Exportação em milhões de dólares 127.793 80.375 97.104 93.641 83.688 

Vendas para mercado interno 29,5 27,7 32,9 35,1 35,1 

% vendas mercado interno 84,7% 86,0% 91,3% 92,8% 92,8% 

Empregados 19.643 18.249 17.954 21.540 20.722 

Fonte: Compilado pelo autor. 

 

Observa-se que a produção calçadista apresentou crescimento em 

média de 5% de 2010 para 2011 e de quase 30% em comparação a 2008, embora o 

volume de exportação tenha apresentado uma redução de 33%, período em que a 

economia brasileira sofreu os impactos da crise mundial e que a redução das 
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exportações foram compensadas por estímulos ao mercado interno como redução 

na taxa de juros e IPI, incentivando-se o consumo interno e reduzindo os impactos 

da crise mundial. O volume de empregos diretos apresentou crescimento de 19% 

comparando 2010 e 2011. 

Apesar do pólo calçadista de Franca ser considerado apenas 

recentemente como uma APL, existem fortes indícios que deixa margens para a 

efetiva apropriação do termo, principalmente com relação à interação dos 

fabricantes que é muito precária e também junto às instituições que representam 

poucos, não consegue articular estratégias de interesse mútuos e carece de 

informações representativas para o setor produtivo calçadista.  

Mesmo assim, uma grande parcela da mão de obra ativa domunicípio 

ainda atua e depende da indústria calçadista, representando algo em torno de 9% de 

toda população. O grau de instrução das pessoas atuantes no setor calçadista é 

muito baixo, sendo que apenas 1,81% possui curso superior completo; possui em 

torno de 347 empresas sindicalizadas, de um total estimado de 467 empresas, 

segundo dados do Sindifranca e 714 empresas segundo IEMI (2011, p. 31). 

O município fabrica principalmente calçado masculino em couro, 

totalizando algo em torno de 85% (IEMI, 2011, p. 37), e as vendas têm se 

concentrado assim: mercado interno (35,1 milhões – 92,82%) e mercado externo 

(2,7 milhões – 7,18%), ao preço médio de US$ 30,83 por par, no ano de 2012. 

Também exporta para mais de 72 países que representa: 

- 2,4% da exportação brasileira em pares,  

- 8,0% da exportação brasileira em dólares,  

- 35,3% da exportação paulista em pares, 

- 60,5% da exportação paulista em dólares. 

Conforme o IEMI e seu mapeamento, a indústria calçadista realiza 

poucos investimentos no segmento e, também, não aponta nenhuma preocupação 

com a sustentabilidade ambiental e social (ameaças e oportunidades / IEMI), além 

de grande persistência em problemas típicos já detectados, como marcas, vendas, 

qualificação, entre outros. 

Resumindo, pode-se destacar que o setor ainda emprega uma boa 

quantidade de mão de obra na indústria fabril, gera uma quantidade considerável de 

valores monetários que movimenta a economia e ainda continua exportando para 
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diversos paises com valores acima da média nacional, apesar do decréscimo dos 

índices de exportação nos últimos anos. 

 

3.3.3 Cadeia produtiva e integração regional 
 

Na FIG.: 4, mostra-se a presença de todos os integrantes/interessados 

no processo de articulação e desenvolvimento comercial que ocorrem em um 

negócio empresarial, como nas indústrias de calçados. Pelo princípio da 

sustentabilidade, deve-se fechar o ciclo e torná-lo virtuoso, fechado, atendendo e 

satisfazendo a todos os envolvidos e participantes do processo. 

 

Figura 6 - Ciclo desenvolvimento na cadeia produtiva de calçados. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A sociedade está inserida no meio ambiente, sendo que influenciará e 

sofrerá todos os efeitos aplicados na cadeia produtiva, podendo ser de alto, médio 

ou baixo impacto, porém de considerável poder de ação e influência sobre o meio. 

As boas ações se converterão em desenvolvimento que poderá fortificara integração 

da cadeia produtiva; as más ações ou os fatores de insucesso poderão comprometer 

a força do sistema e até mesmo a existência da cadeia produtiva a qual está 

envolvida. 

Segundo o SEBRAE (2012), a atuação dentro das organizações deve 

ser entendida como um processo contínuo e em constante evolução, onde não há 

princípio, meio e fim. Porter e Kramer (KOTLER, 2012) reforça a atuação das 

empresas, afirmando que: 

É verdade que os objetivos econômicos e sociaisque há muito são 
considerados distintos e, não raro, conflitantes. Porém, trata-se de 
falsa dicotomia, decorrente de perspectiva cada vez mais obsoleta, 
em contextos em que prepondera a competição aberta, baseada no 
conhecimento. As empresas não atuam isoladas da sociedade ao 
redor. Com efeito, a competitividade das empresas depende 
intensamente das circunstâncias das localidades em que operam 
(KOTLER, 2012, p.177). 

A sociedade é a grande formadora tanto dos consumidores quanto das 

empresas que surgem em determinada local ou região. É através do envolvimento 

das pessoas que vivem na sociedade que surgem as empresas inovadoras assim 

como os consumidores. 

As empresas são formadas por pessoas dos mais diversos tipos de 

formação e qualificação, permitindo a construção de idéias e a produção de bens, 

baseado em estratégias pré-definidas e ações efetivas que tornarão realidade aquilo 

que se planejou. A FIG.: 7 mostra como o engajamento dos atores junto a sociedade 

ocorrem. 
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Figura 7 - Engajamento junto à sociedade. 
Fonte: Gonçalves, 2006. 
 

  

Empresas conscientes priorizam o desenvolvimento e produção com 

foco no social, no econômico e no ambiental, ou seja, adotam a sustentabilidade 

como alicerce do processo de criação, desenvolvimento e produção de bens e 

serviços que garantirão o desenvolvimento local e regional, aja visto que todo 

processo de comercialização passará por onde se encontra instalada a empresa, 

fomentado o negócio em diversas áreas, muitas das vezes em dimensões regionais, 

dependendo do crescimento e desenvolvimento do segmento e da força e 

capacidade do arranjo para integrar ainda mais a cadeia produtiva e fortificá-la ao 

ponto de torná-la extremamente competitiva e, quem sabe, até garantir a 

sobrevivência do negócio por um longo período, com rentabilidade, responsabilidade 

social e ambiental. 

Somente desta forma os lucros gerados poderão retornar às empresas 

como novos investimentos e, consequentemente, as pessoas que estão inseridas no 

negócio. 

O retorno para a sociedade é observado quando o clico é fechado e se 

repete, reiniciando novamente. O ganho na cadeia produtiva é distribuído pela 

cadeia nas áreas social, econômica e ambiental, permitindo uma equidade de 

estratégias, ações e investimentos. 
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3.3.3.1 As empresas e as partes interessadas 

 
 
  As partes interessadas, que pode ser visualizada na FIG.: 6 deve-se 

engajar no processo e buscar dialogar com as outras partes em busca da melhor 

decisão e ação a ser tomada. 

Nota-se na FIG.: 8 as partes interessadas e o engajamento entre elas, 

considerando-se que existirão, porém, em diferentes escalas de empresa para 

empresa. 

Segundo Robert Hanson, presidente da Levi Strauss Americas, nossas 

pesquisas mostram que é importante chamar os consumidores para participar dessa 

conversa, uma vez que parcela considerável do impacto de nossos produtos 

acontece depois que os consumidores retiram suas roupas da loja e os levam para 

casa (KOTLER, 2012, p. 97). 

 

 
Figura 8 - Engajamento e interações partes interessadas. 
Fonte: Gonçalves, 2006. 
 

 

Conforme Gonçalves (Ethos) relata, públicos externos, como 

comunidade, normalmente são desprezados: 

 

Diálogo oferece oportunidades para todas as partes interessadas. 
Engajamento é a maneira pelaqual elas podem identificar e articular suas 
preocupações e influenciar nas decisões, para que impactos negativos 
(como emissões, barulho, transito, discriminação, falta de consideração etc.) 
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sejam minimizados, maximizando-se benefícios potenciais (como emprego, 
planos de participação, canais de comunicaçãoetc.). À medida que os 
assuntos são reconhecidos e debatidos, as partes interessadas se 
beneficiam dasmudanças ou melhorias nas operações. O engajamento em 
si pode apresentar benefícios mais abrangentesao promover a organização 
local da comunidade, dos fornecedores, dos empregados etc, construindo 
capacidade, habilitando as pessoas e criando uma estrutura dentro da qual 
é possível discutir e resolveroutras questões de interesse comum. A 
organização das partes interessadas pode dar poderes por meio daabertura 
da participação em atividades–chave da empresa. 
 

O aumento da conscientização popular e empresarial sobre a eficiência 

e a qualidade dos produtos e serviços reforça a importância de práticas de gestão 

para a sustentabilidade como forma de agregar valor institucional à empresa ou 

instituição.  

  Almeida (2002) sustenta que: 
 

Para ser sustentável, uma empresa ou empreendimento tem que 
buscar, em todas as suas ações e decisões, em todos os seus 
processos e produtos, incessante e permanentemente, a eco 
eficiência... Tem que produzir mais e melhor com menos: mias 
produtos de melhor qualidade, com menos poluição e menos uso dos 
recursos naturais. E tem que ser socialmente responsável: toda 
empresa está inserida num ambiente social, no qual influi e do qual 
recebe influência. Ignorar essa realidade é condenar-se a ser expulsa 
do jogo, mais cedo ou mais tarde (ALMEIDA, 2002, p. 78). 

 

  Almeida deixa claro que a sustentabilidade está longe de ser um 

modismo, é um processo de construção de um conceito que esrtá em andamento e 

longe do fim. 

 
3.3.4 Visão sistêmica do “desenvolvimento sustentável” 
 
 

Ludwig Von Bertalanfly (1901-1972) foi um biólogo que muito contribui 

para a visão sistêmica, afirmando que os processos existentes na natureza não 

ocorrem isolados, sejam eles biológicos, administrativos, ou de qualquer natureza, 

os mesmos se desenvolvem dentro de um meio ambiente maior no qual estão 

inseridos.  

Sendo assim, os sistemas devem ser estudados levando em 

considerações as inter-relações existentes entre eles, e não isoladamente.  

Franco (2000) destaca que ser sustentável tem a ver com uma 

dinâmica que começa agora a se revelar com a ascensão do pensamento sistêmico, 

de rede autocatalítica, autocriativa ou autopoiética (FRANCO, 2000 apud 

MATURANA e VARELA, 1972).  
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Para Franco (2000), o que chamamos de sustentabilidade, portanto, é: 

 

[...] o resultado de um padrão de organização, observado inicialmente em 
ecossistemas – e, depois, mais precisamente, em sistemas moleculares 
vivos, como células – mas que também pode ser encontrado, mutatis 
mutandis, em outros sistemas complexos. 

 

Segundo Almeida (2002), o crescimento científico dos ecossistemas 

levou o mundo a superar paradigmas e conceituar novos modelos. Coma visão 

universal cartesiana, mecanicista e reducionista, moldada nos últimos 300 anos, 

constatou-se que a complexidade da natureza está além das ferramentas 

tradicionais de análise. 

A nova visão é sistêmica, complexa e não linear.  Almeida (2002, p. 54) 

esclarece que “não funciona coma soma das partes que a compõem, mas como o 

produto da inter-relação das partes”. O novo paradigma é: orgânico, holístico e 

integrador; é um modelo transdiciplinar, capaz de desvendar e explicar as relações 

entre as partes. 

Na FIG.: 9 observa-se o exemplo de uma empresa vista sob o prisma 

sistêmico. 

 
Figura 9 - Sistema empresarial. 
Fonte: Costa Neto, 2012.  
 

 

O novo paradigma da sustentabilidade está em andamento e envolve 

todas as áreas do pensamento e da ação humana. 

Para Almeida (2002, p. 65-66), no mundo sustentável, uma atividade 

não pode ser pensada ou praticada em separado, porque tudo está inter-relacionado 

e em permanente diálogo. A formação de redes complexas reflete um pouco desta 

interação, conforme se pode verificar na FIG.: 10. 
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Figura 10 - Rede de empresas. 
Fonte: Costa Neto, 2012 apud Fusco e Sacomano, 2005. 
 

 
Conforme Ruthes (2007, p. 36 apud IEL/PR), a rede de interações 

pode ser melhor interpretada pelo seguinte fato: 

 

Os APL’s possuem um papel fundamental no desenvolvimento econômico, 
social e tecnológico de uma região. [...] Os APL’s mantêm vínculos de 
articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre si, contando 
também com apoio de instituições locais, como governo, associações 
empresariais, instituições de crédito, ensino e pesquisa (IEL/PR apud 
RUTHES, 2007). 

 

Para Ruthes (2007), a sustentabilidade das APL’s precisa ser 

trabalhada no sentido sistêmico, contemplando questões endógenas junto com as 

exógenas, promovendo o desenvolvimento sustentável local, além de propiciar o 

alinhamento coma vocação, especialidade e potencilaidades da região. 

No quadro 15, pode-se verificar e compreender os velhos e novos 

paradigmas relacionados à sustentabilidade. 

 

Quadro 13 - Paradigma cartesiano x sustentável 

PARADIGMA CARTESIANO VERSUS PARADIGMA DA SUSTENTABILIDADE 

CARTESIANO SUSTENTÁVEL 

Reducionista, mecanicista, 
tecnocêntrico 

Orgânico, holístico, participativo 
 

Fatos e valores não relacionados Fatos e valores fortemente relacionados 
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Preceitos éticos desconectados das 
práti cas cotidianas 
 

Ética integrada ao cotidiano 

Separação entre o objetivo e o subjetivo Interação entre o objetivo e o subjetivo 
 

Seres humanos e ecossistemas separa 
dos, em uma relação de dominação 

Seres humanos inseparáveis dos 
ecossistemas, em uma relação de 
sinergia 
 

Conhecimento compartilhado e 
empírico 

Conhecimento indivisível, empírico e 
intuitivo 
 

Relação linar de causa e efeito Relação não linear de causa e efeito 
 

Natureza entendida como descontínua, 
o todo formado pela soma das partes 

Natureza entendida como um conjunto 
de sistemas inter-relacionados, o todo 
maior que a soma das partes 
 

Bem-estar avaliado por relação de 
poder (dinheiro, influência, recursos) 

Bem-estar avaliado pela qualidade das 
inter-relações entre os sistemas ambien 
tais e sociais 
 

Ênfase na quantidade (renda per capita) Ênfase na qualidade (de vida) 
 

Análise Síntese  
 

Centralização de poder Descentralização de poder 
 

Especialização Transdiciplinaridade 
 

Ênfase na competição Ênfase na cooperação 
 

Pouco ou nenhum limite tecnológico Limite tecnológico definido pela sustenta 
bilidade 

Fonte: Almeida, 2002, p. 66. 
 

 
 

O quadro 15 acima sintetiza toda a informação com relação ao velho 

modelo cartesiano e o novo modelo sustentável proposto. 

Segundo Franco (2000, p. 18), “o desenvolvimento só é desenvol 

vimento mesmo se for humano, social e sustentável”, portanto, desenvolvimento 

está relacionado em melhorar a vida das pessoas (desenvolvimento humano), de 

todas as pessoas (desenvolvimento social), e das que estão vivas hoje e das que 

viverão amanhã (desenvolvimento sustentável). 
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3.3.5 Sustentabilidade e o mercado 
 

A Sustentabilidade garante o respeito e compromisso com o meio 

ambiente, os colaboradores e o mercado, proporcionando trocas e frutos a todos os 

envolvidos.  

Segundo a Business for Social Responsibility, uma importante entidade 

global sem fins lucrativos e que atua na integração da responsabilidade social nas 

empresas, as pesquisas e experiências concluem que as empresas que investem na 

responsabilidade social, desfrutam de diversos benefícios, como: 

 Aumento das vendas e da fatia de mercado. 

 Reforço do posicionamento da marca. 

 Melhoria da imagem e da influência da empresa. 

 Aumento da capacidade de atrair, motivar e reter empregados. 

 Redução dos custos operacionais. 

 Aumento da atração para investidores e para analistas financeiros. 

Em uma pesquisa realizada pela Cone, em 2011,  com 10.000 

cidadãos nos países Canadá, Brasil, Reino Unido, Alemanha, França, Rússia, 

China, Índia, Japão e Estados Unidos indicaram que estavam dispostos a mudar de 

marca, dando preferência às associadas a uma causa social (KOTLER, 2012, p. 12). 

Para Kotler (2012), a boa reputação pode ser um ativo importante em 

tempos de crise, como exemplo tem-se a rede de fast-food McDonald’s e os 

tumultos de 1992 em Los Angeles, onde os manifestantes se recusaram a danificar 

as lojas em função do bom desenvolvimento da rede com a comunidade, através da 

Fundação Ronald McDonald. 

Eduardo Baumgratz Viotti chama a atenção em seu trabalho para a 

perspectiva entre sustentabilidade, ética e ciência: 

 

[...] a busca do desenvolvimento sustentável em nações de 
industrialização tardia, como o Brasil, irá requerer um esforço 
extraordinário nesses países, com a realização de dois processos 
simultâneos de transformação histórica. Um é a superação de 
condições de miséria e desigualdade, o que, em grande medida, já 
ocorreu em nações industrializadas. O outro é o redirecionamento do 
processo de desenvolvimento de acordo com a nova ética da 
sustentabilidade (BURSZTYN (org.), 2001, p.18). 
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Quanto ao interesse pelo tema sustentabilidade pelos consumidores 

brasileiros, o Instituto Akatu e o Instituto Ethos detectaram em uma recente 

pesquisa, que o tema ainda não desperta muita atenção e interesse, sendo 

consideradas outras prioridades, conforme pode ser visto no gráfico 31, na 

sequência. 

 

 
Gráfico 31 - Interesse do consumidor por temas diversos.  
Fonte: Akatu/Ethos, 2010. 
 

 

O gráfico 31 acima, explica o porquê das empresas ainda não 

priorizarem a sustentabilidade e a responsabilidade social, que despertam menos 

interesse que outros temas mais críticos e, também, a maneira como o tema é 

tratado no cotidiano, que no caso da sustentabilidade é tratada de forma conceitual e 

técnica, segundo os Institutos pesquisadores. 

Segundo os mesmos Institutos, Akatu e Ethos, 56% dos consumidores 

do país nunca ouviram falar sobre sustentabilidade, e 44% não acreditam nas 

informações que as empresas divulgam sobre o tema. Por outro lado, a expectativa 

dos consumidores com relação ao cumprimento da legislação pelas empresas é 

grande, conforme pode ser verificado no gráfico 32, a seguir. 

 

Gráfico 32 - Expectativa do consumidor. 

 
Fonte: AKATU/ETHOS, 2010. 
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Pode-se verificar que 75% dos consumidores esperam que as 

empresas façam muito mais do que a legislação exige, enquanto apenas 13% 

admite cumprir apenas aquilo que a lei determina, logo, para os consumidores, para 

as empresas serem sustentáveis devem superar e surpreender a sociedade e seus 

consumidores. 

Entre as prinicpais práticas apontadas pelos consumidores para ser 

considerada socialmente responsável consta do seguinte (AKATU/ETHOS, 2010, p. 

27): 

 Valorização da diversidade e promoção da equidade. 

 Combate ao trabalho infantil e ao trabalho forçado. 

 Proteção à saúde do consumidor ou cliente. 

 Educação do consumidor ou cliente para o consumo sustentável. 

 Gestão de impactos ambientais. 

 Inovações tecnológicas. 

 Cadeia produtiva. 

 Comunidade do entorno. 

 Combate à corrupção. 

 Boas práticas de governança corporativa. 

 

Uma das principais conclusões indicadas na pesquisa cita o seguinte: 
 

Tendo em vista que os consumidores esperam e exigem que as empresas 
sejamsocialmente responsáveis, deve-se pensar também no desenvolvimen 
to delegislações e políticas públicas que, mesmo sem passar inicialmente 
pelacompreensão e consciência do consumo, induzam nos consumidores e 
nas empresas comportamentos que gerem, como resultado, passos no 
sentido de uma sociedademais sustentável (AKATU/ETHOS, 2010, p. 34). 

 

John Elkington em sua obra intitulada de Canibais com garfo e faca 

(2001) realça que a agenda da sustentabilidade incorpora um resultado final tríplice, 

focado na prosperidade econômica, na qualidade ambiental e na justiça social, e isto 

requer que pensemos décadas, gerações e até mesmo séculos à frente, enquanto 

os líderes empresariais e políticos atuais acham difícil pensar três anos à frente. 

O sucesso em um ou dois aspectos do tripé, não basta paragarantir a 

sustentabilidade no longo prazo; há que se ter uma abordagem equilibrada, focando 

em prosperidade econômica, qualidade ambiental e um elemento que os negócios 

tendem a desconsiderar: a justiça social. A transição da sustentabilidade exigirá que 
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mudemos a ênfase de crescimento econômico (com foco na quantidade) para 

desenvolvimento sustentável (com foco nas qualidades econômicas, ambientais e 

sociais). 

O engajamento dos atores‑chave é decisivo para garantir que as 

empresas detectem potenciais riscos e oportunidades sociais, econômicas e 

ambientais, assim como nossa capacidade de alcançar a sustentabilidade de longo 

prazo que dependerá de nossa habilidade em ajudar a acionar capitalistas, 

mercados financeiros, empreendedores, classes dirigentes e consumidores das 

economias emergentes, das nações em desenvolvimento e dos países menos 

desenvolvidos. 

Os negócios cada vez mais impulsionarão a agenda sustentável, na 

maioria dos casos em resposta a experiências dolorosas, mas também porque cada 

vez mais vislumbram oportunidades comerciais. 

Amartya Sen reafirma seu otimismo em entrevista publicada 

(Crescimento sem respeito ambiental levará à pobreza) da seguinte maneira: “A 

razão pela qual pareço otimista é porque acho que se pode mudar o destino, 

acredito na mudança humana”, ainda assim Ignacy Sachs afirma em uma entrevista 

(O paradigma do futuro) que “O mercado é míope e insensível às questões sociais e 

ambientais”. 

Portanto, a sociedade não pode mais esperar por ações esporádicas 

benévolas, precisa agir e reagir continuamente em prol da sustentabilidade, pois só 

assim poderemos nos manter competitivos no segmento calçadista, considerado de 

baixa tecnologia e de fácil acesso a competidores de todos os locais do mundo onde 

se encontra mão de obra barata.  

 
 

3.3.6 Indicadores de sustentabilidade na cadeia calçadista nacional 
 

 
O uso e monitoramento de indicadores de sustentabilidade são 

fundamentais para o acompanhamento das atividades e evolução das ações ao 

longo do tempo. Apesar da grande variedade e quantidade de indicadores que se 

pode trabalhar, é importante considerar apenas aqueles que realmente 
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proporcionam algum tipo de benefício, ou seja, que permite enxergar o todo a partir 

de um valor estratégico. 

Recentemente, desde o início de 2013, a ABICALÇADOS, a 

ASSINTECAL, o LASSU/USP e o MIT, lançaram um programa de certificação para 

avaliar as empresas que já incorporam a sustentabilidade em seus processos, para 

isto devem estar alinhadas com os quatro pilares estabelecidos, sendo eles: o 

ambiental, o econômico, o social e o cultural (http://www.origemsustentavel. 

org.br/site/apresentacao.php). 

Este programa é denominado de Origem Sustentável, sendo que as 

auditorias para definir em que nível de selo a empresa se enquadra, podendo ser 

Prata, Ouro e Diamante, estão sob a  responsabilidade da SGS – System & Service 

Certification e ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. É mais uma 

iniciativa em prol da sustentabilidade na cadeia coureiro-calçadista. Os detalhes dos 

pilares, assim como, os indicadores utilizados, estão descritos no Anexo E em 

detalhes. 

 

3.3.7 Uso de indicadores pelas grandes empresas calçadistas 
 

 

As duas principais fabricantes e calçados do mundo, Adidas e Nike, 

que também constam das marcas e empresas mais sustentáveis do mundo (Anexo 

D e Anexo C) publicam anualmente um detalhado relatório sobre sustentabilidade, 

envolvendo várias questões relacionadas aos seus negócios em âmbito global. Isso 

demonstra a preocupação dessas gigantes com a questão, conforme pode ser 

verificado na sequência.  

O uso dos indicadores permite o constante monitoramento das ações 

ao longo de toda a cadeia produtiva e em todos os locais do planeta, permitindo que 

todos trabalhem em prol da sustentabilidade em todas as unidades produtivas e 

busquem resultados condizentes com outras regiões. 

 

 

 

 

http://www.origem/
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3.3.7.1 Sustentabilidade na Adidas9 
 

A estratégia de atuação da Adidas, relacionada à sustentabilidade 

empresarial, foca na atuação e desenvolvimento dos programas de melhores 

práticas, na expansão do sistema ISO 14001 e na exclusão do uso de solventes 

orgânicos nas suas instalações (excluindo laboratórios).  

Atualmente a empresa possui 73% de seus fornecedores com a 

certificação ISO 14001 e 71% com a certificação ISO 18001 em todo o mundo, 

conforme se pode verificar no gráfico a seguir. 

 
Gráfico 7 - Fornecedoras Adidas certificadas ISO 

 

Fonte: Adidas Performance, 2012, p . 93. 

 

Na tabela seguinte pode-se observar a distribuição e acompanhamento 

dos gastos ao longo dos diversos locais de atuação, assim como as metas 

estipuladas para 2015. 

 

Tabela 6 - Resultados acumulados Adidas. 

 
Fonte: Adidas Performance, 2012, p. 96. 

                                                 
9
 Adidas é marca registrada da Adidas Corp. 
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Conforme visto no quadro acima, verifica-se que apenas dois dos 

indicadores atingiram as metas estipuladas para o período, que foram a economia 

de água e a economia doméstica por pessoa. 

A estratégia de atuação da Adidas para o futuro, foca em ações bem 

definidas, conforme pode-se verificar no quadro seguinte de ações e metas 

estipuladas. 

 

 
Quadro 14 - Ações e metas 

AÇÃO META 
Energia e carbono Redução do uso relativo de energia em 20% por metro 

quadrado, + 10%economia relativa ao carbono “energia 
de fontes verdes”. No total: 30% de economia de 
carbono por metro quadrado. 

Água 20% de economia de água por empregado. 

Gastos da casa Redução do gasto da unidade em 25% por empregado. 

Papel 50% de economia de papel por empregado. 

Solventes orgânicos Todos locais deverão eliminar o uso de solventes 
orgânicos. 

Mobilidade – viagens de 
negócio 

Redução de emissões causadas por emissões de 
viagens de negócios, de 570 kg CO2 por empregado. 

Mobilidade – política de carro Redução de emissões de carbono causado pela frota 
de veículos em 30%. 

Fonte: Compilado pelo autor. 
 
 
 
 
 

3.3.7.2 Sustentabilidade na Nike10 
 
 

A estratégia de atuação da Nike conduz a empresa e os consumidores 

para uma economia sustentável, fomentando o seguinte: Inovação para oferecer 

soluções de sustentabilidade de nível empresarial, Integrar a sustentabilidade no 

coração do modelo de negócio da NIKE, Inc., Mobilizar constituintes fundamentais 

(da sociedade civil, funcionários, consumidores, governo e indústria) com a parceria 

em uma escalada de soluções, construindo assim a jornada de aprendizado da 

responsabilidade corporativa.  

A Nike deixa claro suas intenções no relatório empresarial publicado 

obre a questão, conforme descrito na sequência: 

                                                 
10

 Nike é marca registrada da Nike, Inc. 
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Nós temos uma escolha. Podemos nos moverrápido, agora, para se 
preparar para prosperare aproveitar as oportunidades de uma economia 
sustentável no futuro.Ou podemos esperar. Esperar significa  corrermos o 
risco deenfrentar um requisito forçado e ter que mudaralinha do tempo de 
outra pessoa.Para nós, a escolha é clara. Estamos semprena ofensiva. É 
por isso que estamos reorientando os nossos esforços, aumentando nossos 
investimentos em inovação,utilizandoa nossa vozpara a defesamais forte 
eolhando comonosincubar nos novos modelos de negócios escaláveis,que 
nos permitam prosperar em uma economia sustentável (NIKE, p. 23). 

  Na empresa Nike fundamentam-se os pilares da sustentabilidade 

baseado na condução da inovação nas seguintes questões: 

- materiais: criação de um portfólio de materiais sustentáveis; 

- fonte e manufatura: protótipo e escala de materiais sustentáveis; 

- transformação de mercado: consumo sustentável; 

- serviços digitais: criação de receitas que não são baseados em 
recursos escassos. 

  Também é proposto uma entrega otimizada de impactos positivos nas 

seguintes áreas: energia, laboratório, química, água e gasto. A proposta de valor 

final da empresa é a conversão através de novos produtos e marketing, 

alavancagem operacional, atenuação de riscos e proteção do capital e marca. 

 

 

Quadro 15 - Pilares sustentabilidade Nike. 

 
Fonte:http://www.nikeresponsibility.com/report/content/cha
pter/targets-and-performance. 
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A atuação da Nike junto aos fornecedores é realizada através de visitas 

constantes e auditorias, sendo posteriormente solicitadas as melhorias identificadas. 

No modelo da estratégia da Nike, utiliza-se das seguintes interpretações dos 

indicadores (Status) no relatório publicado e divlgado: Alcançado, Meta de Longo 

prazo, Progresso significante, abordagem modificado e não alcançado. 

A empresa Nike deixa claro e definidas as estratégias a serem 

perseguidas, assim como as metas a serem alcançadas ao longo dos próximos 

anos, conforme pode ser visualizado no quadro seguinte. 

 

Quadro 16 - Performance e Metas. 

Meta 1 - Trazer mudanças sistêmica dos trabalhadores nas indústrias de calçados, 
vestuário e equipamentos. 

Área STATUS CONDIÇÃO 

Gerenciamento Recursos Humanos Progresso 
significante 

94% empresas 

Liberdade de associação Progresso 
significante 

94% empresas 

Levantamento de trabalhadores Progresso 
significante 

94% empresas 

Colaboração Alcançado 39% empresas 

Excesso de hora extra Não alcançado 68% empresas 

Meta  2-  Criação de produtos sustentáveis e modelos de negócios 

Área Status Condição 

Taxa desenho considerado Alcançado 97% padrão 

Taxa gasto Alcançado  149 gpp 

VOC (solventes) Alcançado 96,4%↓ caiu 1 g/par 

Materiais preferencialmente amigos do 
ambiente (EPMS) 

Alcançado --- 

Clima (Co² emissões) Progresso 
significante 

6%↓ redução de produção 

Meta 3 - Deixe-me jogar: libertar o potencial através do esporte 

ÁREA ANDAMENTO CONDIÇÃO 



85 

Contribuições Progresso 
significante 

85% meta (>$180M) 

Deixe-me brincar Progresso 
significante 

85% meta (>$180M) 

Fonte: Compilado pelo autor do Relatório corporate Responsability Report (Nike, Inc.). 
Obs.: Para maiores detalhes sobre as metas, consultar o Relatório Corporate Responsability Report 
(Nike, Inc.). 
 

No gráfico raiado seguinte, observa-se o monitoramento de diversos 

produtos e processos que também são auditados pela empresa em suas unidades 

terceirizadas, em busca de performance e evolução. 

 

Gráfico 8 - Evolução de fatores auditáveis pela Nike. 

 
Fonte: Nike, Inc, Corporate Responsability Report, p. 48. 
 

As constantes auditorias e monitoramento das ações dos fornecedores, 

permite verificar o interesse e alinhamento dos mesmos com as políticas e visões da 

empresa. Não é um caminho e nem uma escolha fácil, porém necessária. A 
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mobilização empresarial é fundamental para o ressurgimento de uma nova estrutura, 

capaz de não somente produzir, mas agregar valores sociais e ambientais ao longo 

de todo o processo, principalmente quando se atinge uma escala global. A 

transparência de ações é de fundamental importância para o convencimento da 

sociedade e seus diversos atores. 
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4 MÉTODO DE PESQUISA 

Neste capítulo são apresentados o método de pesquisa, as técnicas e 

os resultados da pesquisa realizada, assim como as análises. A pesquisa de campo 

foi realizada junto às empresas calçadistas de grande porte de Franca, analisando 

suas ações em prol do desenvolvimento sustentável e local da APL. 

4.1 Tipo de pesquisa 
 

A pesquisa elaborada teve uma abordagem quali-quanti, ou seja, 

qualitativa e quantitativa, considerando aspectos de quantidade e qualidade. Quanto 

aos objetivos, a pesquisa pode ser considerada como descritiva e exploratória. A 

estratégia utilizada foi do tipo survey e a pesquisa teórica, sendo que foi utilizado o 

questionário impresso, elaborado de maneira fechada e com algumas questões 

semi-abertas, que permitiu informações adicionais ao conteúdo. As alternativas de 

respostas foram moduladas na escala Lickert de 1 a 5, com a opção de escolha de 

NA (Não Aplicável), quando a questão não foi aplicável à empresa.  

O levantamento do referencial teórico é muito importante, pois 

conforme Oliveira (2000) é ele que permite a reflexão sobre a questão proposta com 

auxílio de publicações, por meio de hipóteses objetivas como resposta teórica ao 

problema. Gonsalves (2001) lembra-nos que na pesquisa bibliográfica o pesquisador 

encontra dados especializados em relação a cada área do saber, indispensáveis 

para o desenvolvimento da pesquisa, e é justamente o que almejamos encontrar: 

respaldo teórico como embasamento para as análises a serem feitas quanto aos 

dados coletados. 

  Conforme Gil (1991, p. 48) “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a 

partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos 

científicos”. 

Conforme Minayo (1994), uma pesquisa tem natureza qualitativa pelo 

fato de fazer a relação entre o sujeito e o mundo real, aprofundando-se no mundo 

dos significados das ações e relações humanas. 
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No processo dialético de conhecimento da realidade, o que importa 
fundamentalmente não é a crítica pela crítica, o conhecimento pelo 
conhecimento, mas a crítica e o conhecimento crítico para uma prática que 
altere e transforme a realidade anterior no plano do conhecimento e no 
plano histórico-social (MINAYO, 1994, p. 81). 
   

Demo enfatiza que a pesquisa qualitativa significa: 

[...] na esteira de nossa argumentação, o esforço jeitoso de formalização 
perante uma realidade também jeitosa. Trata-se de uma consciência crítica 
da propensão formalizante da ciência, sabendo indigitar suas virtudes e 
vazios. Portanto, o que se ganha e se perde com cada método. Ao mesmo 
tempo, uma pesquisa qualitativa dedica-se mais a aspectos qualitativos da 
realidade, ou seja, olha prioritariamente para eles, sem desprezar os 
aspectos também quantitativos. E vice-versa (DEMO, 1998, p. 101). 

 

Cervo e Bervian (1996, p. 48) explicam que: 
 

A pesquisa bibliográfica procura explicar um problema a partir de 
referências teóricas publicadas em documentos. Pode ser realizada 
independentemente ou como parte da pesquisa descritiva ou experimental. 
Em ambos os casos, busca conhecer e analisar as contribuições culturais 
ou científicas do passado existentes sobre um determinado assunto, tema 
ou problema. 

 

Quanto à questão da Pesquisa Quantitativa, segundo Silva (2005, p. 

93), a abordagem da pesquisa quantitativa considera que tudo pode ser 

quantificável, o que significa traduzir em números opiniões e informações para 

classificá-las e analisá-las. Isso requer o uso de recursos e de técnicas estatísticas 

(percentagem, média, moda, mediana, desvio-padrão, coeficiente de correlação, 

análise de regressão, etc.), sendo que no caso desta pesquisa utilizou-se a 

percentagem. 

A quantidade de respostas irá influir nos resultados apurados e 

logicamente no percentual, mostrando os resultados a partir de uma visão numérica. 

Segundo Minayo (2009), ambas as investigações, quantitativa e qualitativa, são de 

natureza diferentes, sendo que a primeira atua em níveis de realidade, onde os 

dados se apresentam aos sentidos: “níveis ecológicos e morfológicos”, a segunda 

trabalha com valores, crenças, representações, hábitos, atitudes e opiniões, sendo 

que nenhuma das abordagens é mais científica do que a outra, podem ser 

consideradas complementares. 

Sendo assim, esta pesquisa foi realizada em empresas de calçados de 

grande porte do município de Franca/SP, utilizando-se o critério de classificação 

adotado pelo IBGE, que considera o número de funcionários da empresa, conforme 

pode-se verificar na tabela seguinte: 
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Tabela 7 - Classificação do porte de indústrias segundo o IBGE 

CLASSIFICAÇÃO (PORTE) 
 

NÚMERO DE EMPREGADOS 

Microempresa Até 19 
Pequena empresa De 20 a 99 
Média empresa De 100 a 499 
Grande empresa 500 ou mais 
Fonte: Disponível em:  www.sebrae-sc.com.br/leis/default.aspvcdtexto=4154. Acesso em: 16 fev. 
2014.  
Obs.: O presente critério não possui fundamentação legal para fins legais, vale o prescrito na 
Legislação do Simples (Lei 123 de 15 de novembro de 2006). 
 

A investigação foi realizada de maneira a levantar dados qualitativos e 

também quantitativos, sendo que a quantitativa permite medir e avaliar os resultados 

e suas possíveis variações e relações; foi estruturado um questionário (Anexo A) no 

formato de 15 questões, que foi utilizado na pesquisa de campo, contendo questões 

fechadas e semi-fechadas, para serem respondidas conforme a escala Likert 

proposta a seguir: 5 – concordo plenamente, 4 – concordo em muitas partes, 3 - não 

concordo, 2 – discordo em muitas questões, 1 – discordo totalmente, e ainda a 

opção NA – não aplicável, quando o entrevistado achar que a questão não está 

relacionada aos problemas da empresa. 

O questionário foi desenvolvido para ser simples, prático e de auto-

aplicação, não necessitando de muitas explicações para respondê-lo. Optou-se pela 

versão impressa por comodidade e rapidez ao respondente, que muitas das vezes 

pode não ter acesso constante ao computador. 

O questionário foi aplicado em todas as empresas identificadas como 

de grande porte no município de Franca, sendo solicitado o preenchimento por três 

pessoas diferentes da empresa, com perfis de liderança, como chefes, 

coordenadores, gerentes, diretores, encarregados e mesmo proprietários, 

considerando-se que possuam um grau de conhecimento razoável sobre o tema e 

suas questões, além de conhecimento da empresa.  

O questionário foi impresso e encaminhado pelo próprio pesquisador à 

empresa e solicitado que fosse respondido em um prazo rápido de no máximo 5 

dias, sendo posteriormente recolhido pelo pesquisador para análise.  

Como garantia do entendimento das questões do questionário e 

coerência de idéias, o mesmo foi previamente aplicado em três empresários, 

http://www.sebrae-sc.com.br/leis/default.aspvcdtexto=4154
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corrigido e novamente reaplicado em três novos empresários, para garantir que as 

informações e respostas fossem bem interpretadas e entendidas. Os respondentes 

não fizeram parte da base de dados utilizada na pesquisa final. Finalizou-se o 

questionário com 15 questões distribuídas entre os temas: Crescimento econômico, 

Ecoeficiência, Reserva ambiental, Sócio-ambiental, Progresso social, Progresso 

sócio-econômico e Sustentabilidade. Os tópicos das questões escolhidas podem ser 

vistas a seguir nas FIG.: 11, 12 e 13. 

A investigação qualitativa foi realizada sobre as questões semi-abertas, 

levando-se em consideração as referências teóricas previamente levantadas na 

pesquisa sobre o tema.  

 

4.2 Universo e amostra 
 

A população da pesquisa foi de 10 indústrias de grande porte 

instaladas no município de Franca/SP, usando o critério de classificação do IBGE e 

retiradas do banco de dados do SINDIFRANCA e complementado pela base de 

dados de clientes do IPT, onde identificou-se as indústrias com uma quantidade de 

funcionários maior que 500 pessoas.  

Sabe-se que a indústria calçadista é bastante sazonal, alterando 

radicalmente sua quantidade de funcionários ao longo do ano e mais ainda 

utilizando-se de terceirizações para etapas da produção. Isto dificulta ainda mais a 

classificação das empresas e a real quantidade de funcionários, logo se realizou um 

trabalho de confirmação por telefone dessa quantidade e, também, de terceirizados 

pela empresa, além da existência de mais de uma empresa com CNPJ’s diferentes, 

o que no todo acaba gerando uma grande quantidade de colaboradores empregados 

pela empresa. 

Apesar da predominância de micro, pequena e média empresas neste 

segmento industrial, as grandes empresas ainda são as líderes de mercado, são as 

que mais investem e geram inovação ao longo de uma cadeia-produtiva, como em 

sustentabilidade, sendo frequentemente copiada pelas empresas menores, que não 

enxergam tendências nem realizam um planejamento estratégico em busca de 

sobrevivência. Esta constatação pode ser melhor visualizada no trabalho do IEMI 
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(2011), realizado junto às empresas de calçados de Franca e que consta nas 

referências teóricas.  

Considerando-se isso, chegou-se a um total de 10 grandes indústrias 

calçadistas de Franca/SP, que foram contactadas e entregue os questionários a 

todas elas. Resolveu-se por não pesquisar as empresas de médio porte por várias 

razões distintas, como a falta de um banco de dados confiável que forneça a 

quantidade real de funcionários, a vulnerabilidade e inconstância deste tipo de 

empresa no mercado calçadista e principalmente porque historicamente as 

empresas grandes são inovadora e lançadoras de “moda” e tendências para as 

menores, portanto seguem a manada rumo às grandes. 

 

4.3 A montagem do questionário 

 

Primeiramente, foi montado um questionário e aplicado como teste em 

três empresários, logo se verificou a necessidade de ajustes e melhorias nas 

questões e conteúdo, levou-se em consideração as suas análises críticas. 

Foi montado um novo questionário e aplicado novamente, como pré-

teste em três empresários, quando se verificaram melhorias, mas onde ainda havia 

pequenas correções a serem implementadas e, novamente acatou-se as sugestões 

e criou-se um terceiro questionário corrigido. 

O questionário foi montado, baseando-se na FIG.: 9, que considera o 

modelo triple bottom line empresarial e, também, o modelo do Instituto Ethos, sendo 

que em diferentes áreas, procurou-se abordar questões relacionadas ao tema 

sustentabilidade, em uma linguagem bastante acessível, tanto para nível gerencial, 

quanto para um nível hierárquico mais baixo, porém que respondeu ao questionário, 

e considerando-se a possibilidade de uma formação distinta e o entendimento das 

questões da mesma maneira. 

O modelo triple bottom da FIG.: 11 a seguir é formado pelo tripé 

principal: Crescimento econômico, Reserva ambiental e Progresso social, sendo 

complementado pelas interações entre as áreas, que são: ecoeficiência, sócio-

ambiental e progresso sócio-econômico, sendo que todos formarão o que 

conhecemos como sustentabilidade empresarial. Dentro deste contexto, existe uma 

diversidade de questões que podem ser abordadas para se verificar a interação com 
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o tema sustentabilidade, sendo que de cada uma escolheu-se alguns tópicos mais 

relevantes que se transformou no questionário final. 

 
 
Figura 11 - Modelo tripé para questionário. 
Fonte: Compilado pelo autor. 
  

 

Baseado no modelo da FIG.: 11 criaram-se duas questões 

relacionadas a cada um dos seguintes tópicos: crescimento econômico, reserva 

ambiental, progresso social, progresso sócio-econômico, sócio-ambiental e 
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ecoeficiência; e três questões gerais relacionadas ao tema sustentabilidade, 

totalizando quinze questões que estão descritas no modelo de questionário no 

Anexo A. 

Os temas das questões foram estrategicamente escolhidos e 

basearam-se na experiência do pesquisador no ramo calçadista e a relevância dos 

tópicos para a indústria calçadista. 

Os tópicos para as questões foram escolhidas conforme a FIG.: 12. 

 

 

 

Figura 12 - Modelo para explicação do questinário. 
Fonte: Compilado pelo autor. 

 

 

 

 

  O questionário aplicado foi formado pelas questões relacionadas aos 

tópicos acima indicado na FIG.: 12, totalizando 15 questões, sendo que as questões 

selecionadas para compor o questionário foram as indicadas no Anexo A, onde 

considerou-se a relevância do tema para o segmento calçadista. 
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Figura 13 - Escolhas das questões para questionário. 
Fonte: Compilado pelo autor. 
 
 

 

  As 15 questões estrategicamente selecionadas e que formaram o 

questionário sobre sustentabilidade empresarial, foram as abaixo indicadas, que 

também podem ser visualizadas no Anexo A, lembrando que se utilizou a escala 

Lickert para as respostas, pois a mesma permite a quantificação das respostas, e 

também a opção NA (Não Aplicável), quando o respondente achar que a questão 

nada tem a ver com o negócio da empresa. 
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Baseado no modelo da FIG.: 13 criaram-se duas questões 

relacionadas a cada um dos seguintes tópicos: Crescimento Econômico, Reserva 

Ambiental, Progresso Social, Progresso Sócio-Econômico, Sócio-Ambiental, 

Ecoeficiência e Sustentabilidade em geral, este último com três questões. 

Do tópico crescimento econômico, as questões elaboradas foram as 

descritas a seguir, que tiveram como objetivo perceber o uso da inovação e o 

gerenciamento do rsico do negócio na indústria. 

1. A empresa inova na criação de produtos, processos e serviços 

oferecidos? 

2. A empresa gerencia o risco do seu negócio, evitando negócios 

obscuros, calotes, inadimplência, entre outros fatores? Como? 

___________________________. 

 

Quanto ao tópico sobre reserva ambiental, foram definidas as questões 

a seguir, que tiveram como objetivo perceber a preocupação com os diversos tipos 

de resíduo, assim como a redução dos mesmos nos processos. 

3. Procura maneiras de produção mais limpa, com ênfase no 

consumo de água, energia, materiais, poluição sonora, emissão de 

partículas, entre outros? 

4. Busca reduzir constantemente a emissão de poluentes gerados, 

como sólidos, líquidos e gasosos? Como?  

____________________________ 

 

Com relação ao tópico progresso social, criou-se as questões a seguir, 

com o objetivo de perceber o respeito aos direitos trabalhistas e também as ações 

locais junto à comunidade. 

5. A empresa respeita e adota as leis e acordos trabalhistas local, 

para contratações, acordos e contratos formais na empresa ou para 

terceirizados? Como?_____________________ 

6. Procura privilegiar a contratação de pessoas locais e realiza ações 

locais, junto à comunidade onde está inserida? 

 

Do tópico progresso sócio-econômico foram as questões seguintes a 

seguir, tendo como objetivo perceber a preocupação da indústria em gerar 
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empregos de bom nível e também em agir com transparência e ética perante a 

todos. 

7. A empresa gera empregos localmente, de boa qualidade de vida, 

bom nível salarial e oferece treinamentos e qualificações adequadas, 

cargos e evoluções transparentes, entre outros fatores? 

8. A empresa trabalha com ética em todas as dimensões do seu 

negócio, como marca registrada, funcionários, contratos, contratos, 

atendimentos, clientes, entre outros quesitos? Como? 

_________________________ 

 

Com relação ao tópico sócio-ambiental, definiu-se pelas questões a 

seguir, com o objetivo de perceber a preocupação com a saúde e a segurança do 

trabalhador, além do correto destino dos resíduos gerados, conforme a legislação:  

9. Trabalha com produtos e serviços que oferecem total segurança e 

saúde ao trabalhador, sem comprometer sua saúde e seu bem estar?  

10. Destina resíduos e sobras adequadamente, conforme as 

legislações (Municipal, Estadual e Federal) vigentes? Como? 

________________________ 

 

Quanto ao tópico ecoeficiência, as questões foramas definidas a 

seguir, como o objetivo de perceber o gerenciamento do ciclo de vida dos produtos 

produzidos, e também do uso eficiente dos recursos disponíveis. 

11. Gerencia o ciclo de vida dos produtos que produz ao longo de 

toda cadeia produtiva, preocupando-se com as principais matérias 

primas e seu descarte futuro? 

12. A empresa treina seus operadores para melhor utilização e 

aproveitamento dos recursos e tecnologias, materiais, energia, água e 

outros mais? Como?______________________ 

 

E por final, as questões relacionadas ao tema sustentabilidade foram 

as seguintes, tendo como objetivo perceber o entendimento e envolvimento da 

indústria com relação ao tema sustentabilidade. 
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13. Os investimentos realizados pela empresa, em nível tecnológico, 

social e ambiental, são suficientes para proporcionar resultados 

satisfatórios nos próximos anos? Quanto é aplicado atualmente? 

_______________________ 

14. A empresa já estabeleceu algum tipo de indicador para monitorar a 

sustentabilidade na empresa? Qual?__________________ 

15. Com relação ao tema sustentabilidade, pode-se considerar como 

de grande importância para a empresa. 

Todas estas questões foram previamente testadas, junto a empresários 

e profissionais da área, sendo acatadas sugestões, corrigidos erros eventuais e 

distorções de interpretação. 

Com relação à escala de resposta utilizada, denominada de escala de 

Lickert, a interpretação da mesma ocorreu da maneria descrita abaixo: 

5- Concorda plenamente – significa que a indústria realiza tudo o que 

está descrito. 

4- Concorda em muitas partes – a indústria realiza muito das coisas 

descritas, ou a maioria delas. 

3- Não concorda – a indústria é indiferente à questão. 

2- Discorda em muitas questões – a indústria realiza pouquíssimo do 

que está descrito. 

1- Discorda totalmente – a indústria não realiza nada do que está 

escrito. 

NA (Não Aplicável) – a questão não é aplicável ao segmento ou ao tipo 

de indústria. 

  Através das respostas obtidas, pode-se verificar o quanto a indústria 

está envolvida nas questões pesquisadas, quanto à percepção como nas ações 

efetivas em prol da sustentabilidade. 
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5 RESULTADOS 

As indústrias que foram pesquisadas possuemum perfil que pode ser 

melhor visualizado e comparado no quadro 16 a seguir: 

Quadro 17 - Empresas pesquisadas. 

SIGLA 
DATA 

FUNDAÇÃO 
IDADE 

POSSUI 
SITE 

OFICIAL 

CITA 
TERMOS NO 

SITE* 
* EXPORTA 

RESPONDEU 
PESQUISA? 

  
 

  
  

      

A 1989 24 Sim Não - Sim Sim 

B 1993 20 Sim Sim ambiental Sim Não 

C 1991 22 Sim Sim 
valores social/ 

ambiental Não  Não 

D 1983 30 Sim Não - Sim Não 

E 1987 26 Sim Não - Sim  Sim 

F 1995 18 Sim Sim ambiental Sim  Sim 

G 1984 29 Sim Não - Sim Sim 

H 1993 20 Não - - Sim Sim 

I 1993 20 Sim Não - Sim Sim 

J 1986 27 Sim Não - Sim Sim 

 

MÉDIA 
IDADE 

24 

  

TOTAL DE 
RESPOSTAS 

70% 7 

*sustentabilidade, responsabilidade social, ambiental, meio ambiente. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

  Pode-se verificar que todas as indústrias pesquisadas foram 

estabelecidas a um longo período de tempo, com uma média de 24 anos de idade, 

portanto, pode-se considerar como indústrias maduras, experientes, experimentadas 

e conhecedoras do mercado e do segmento onde atuam. Com exceção de uma, 

todas as outras possuem site oficial e a maioria é exportadora. Apenas três 

indústrias citam no site algum termo relacionado à sustentabilidade.  

  De 10 indústrias pesquisadas através dos questionários, 7 (sete) 

responderam o questionário, obtendo assim um índice favorável de 70% de retorno, 

sendo que o restante não retornou, apesar dos vários e insistentes contatos para se 

obter respostas. Por ser uma pesquisa de abordagem quali-quantitativa, nas 

análises dos resultados consideraram-se ambas, inclusive com a experiência do 

pesquisador em consultoria e assessoria junto às empresas calçadistas. 
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  Quanto às respostas dos questionários, todos os valores percentuais 

foram arrendodados11 para uma melhor facilidade de interpretação dos resultados, 

os valores obtidos podem ser verificados nos respectivos gráficos apresentados na 

sequência do trabalho de pesquisa. 

 

5.1 Do crescimento econômico 
 

As questões seguintes referem-se às inovações e ao risco do negócio, 

considerando que ambos podem levar ao crescimento econômico, e os resultados 

podem ser vistos no gráfico 11 e 12, a média dos resultados no gráfico 13. 

 
Questão 1: A empresa inova na criação de produtos, processos e serviços 

oferecidos? 

 

 

Quanto à inovação, 60% das indústrias concordam plenamente com a 

condição de inovar, 33% concordam em partes e apenas 7% discordam totalmente, 

ou seja, não inovam em nada, conforme é mostrado no gráfico 8, ou seja, a maioria 

inova de alguma maneira, seja no processo, produtos ou serviços, em busca de um 

melhor crescimento econômico, a inovação já faz parte do vocabulário e das ações 

das indústrias pesquisadas. 

 

Questão 2: A empresa gerencia o risco do seu negócio, evitando negócios obscuros, 

calotes, inadimplência, entre outros fatores? Como?_____________ 

                                                 
11

 Como os valores percentuais foram arrendondados, pode ocorrer dos valores extrapolar 100%%, porém em 

nada prejudica a interpretação das questões. 
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Gráfico 9 - Respostas da questão 1. 
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  Gráfico 10 – Respostas da questão 2. 

 

Conforme mostra o gráfico 12, a maioria dos entrevistados, 47% 

concordam plenamente que as empresas gerenciam o risco de seu negócio, assim 

como outros 47% consideram em partes que existe esta preocupação e ocorrem 

ações de melhorias. Uma pequena parcela, 7% dos entrevistados consideram que a 

questão não é aplicável ao negócio da empresa.  

Essa foi uma questão semi-aberta, eforam apontados alguns termos 

relacionados à questão, como análise de crédito, análise de pré-produção e 

faturamento, gestão corporativa, análise consulta cadastro, pesquisa mercado, 

histórico, pesquisa estatísticas, histórico clientes financeiro, serasa, informações 

comerciais, contrato compra e venda, cadastro, consulta CNPJ, ou seja, de alguma 

maneira a empresa verifica as condições do cliente antes de viabilizar a venda, 

diminuindo drasticamente os riscos de venda sem recebimento.O gráfico 13 

representa a média dos resultados do crescimento econômico. 

 

Gráfico 11 - Médiarespostas CE. 
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Pode-se verificar que a maioria está em concordância total com as 

questões que levam ao crescimento econômico, com 54% das respostas 

concordando plenamente e 40% concordando em partes, conforme gráfico 10 

acima. 

5.2 Da reserva ambiental 

As questões a seguir referem-se às maneiras de produção mais limpa 

e a emissão de poluentes, respectivamente, sendo que ambas estão relacionadas à 

questão de reserva ambiental, são vistos nos gráficos 14 e 15, e a média dos 

resultados podem ser vistos no gráfico 16. 

 
 

Questão 3: Procura maneiras de produção mais limpa, com ênfase no consumo de 

água, energia, materiais, poluição sonora, emissão de partículas, entre 

outros? 

 

 

Gráfico 12 – Respostas questão 3. 

 
 

Conforme o gráfico 14 acima observa-se que 47% dos entrevistados 

concordam que as indústrias realizam ações visando um controle de resíduos e 

materiais diversos, outros 27% concordam que existam algum tipo de ação que 

ajuda diminua a geração dos resíduos. 20% dos entrevistados consideram não 

concorda e acha que a indústrisa é indiferente a essa questão. Uma pequena 

parcela dos entrevistados, 7%, considera que a questão é aplicável ao negócio da 

47 

27 

20 

0 0 

7 

0

10

20

30

40

50

5 4 3 2 1 NA

%
 R

e
sp

o
st

as
 

Escala 

Reserva ambiental (3) 

%



102 

empresa. 

 Questão 4: Busca reduzir constantemente a emissão de poluentes gerados, como 

sólidos, líquidos e gasosos? Como?____________________________ 

 

 

 

Gráfico 13 – Respostas questão 4. 

 

Conforme resultados obtidos verifica-se no gráfico 15 que a maioria 

concorda em partes com a questão, com 40% das respostas, outros 33% 

concordam plenamente que existam ações para redução de resíduos sólidos, 

líquidos e gasosos, outros 13% consideram que as indústrias estão indiferentes à 

questão e outros 13% acham que a questão não diz respeito ao negócio da 

empresa.  

Essa foi uma questão semi-aberta e permitiu respostas diversas, sendo 

citados termos como: a indústria consegue vender os sólidos, portanto não procura 

reduzir, uso de tecnologias de filtros e filtragem, melhorias de processos, os custos 

e a infra-estrutura são fatores determinantes para estes investimentos, uso de 

máquinas apropriadas e tecnologias à base d’água colaboram na redução destas 

emissões. 

Quanto às médias das respostas sobre a reserva ambiental, verificam-

se pelo gráfico 16 os resultados obtidos. 
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Gráfico 14 - Média respostas RA. 

 

De acordo com o gráfico 16, 40% dos respondentes concordam 

plenamente e outros 34% concordam em partes, portanto, a maioria acredita que as 

questões ambientais são percebidas e atendidas pelas empresas pesquisadas. 

 

5.3 Do progresso social 

As questões seguintes referem-se às leis e acordos trabalhistas e 

também sobre a contratação de pessoas da comunidade, respectivamente, sendo 

que ambas estão relacionadas à questão do progresso social e podem ser vistas 

nos gráficos 17 e 18, e a média dos resultados podem ser vistos no gráfico 19 de 

PS, todos na sequência. 

 

Questão 5: A empresa respeita e adota as leis e acordos trabalhistas local, para 
contratações, acordos e contratos formais na empresa ou para 
terceirizados? Como?_____________________ 

 
 

 
 

Gráfico 15 – Respostas questão 5. 
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De acordo com o gráfico 17, todos os respondentes concordam 

totalmente que as indústrias, trabalham legalizadas e de acordo com as leis e 

acordos trabalhistas vigentes, totalizando 100% das respostas. Essa foi uma 

questão semi-aberta, e foram descritos diversos termos, como: segue legislação 

vigentes, normas, adota políticas idôneas, mantêm um departamento de RH para 

centralizar estas funções, segue todas as determinações das leis e CLT, adota 

políticas com ética e respeito às pessoas, trabalha de acordo com determinações 

sindicais e do MTB. 

 Questão 6: Procura privilegiar a contratação de pessoas locais e realiza ações 
locais, junto à comunidade onde está inserida? 

 

 

Gráfico 16 – Respostas questão 6. 

 

Conforme gráfico 18, a maioria dos respondentes, ou seja, 47% 

concordamtotalmente e mais 47% em partes que as indústrias privilegiam 

contratações de pessoas locais e fazem ações junto à comunidade local, 7% acham 

queas indústria estão indiferentes com a questão. 

Com relação ao progresso social, a média pode ser visualizada no 

gráfico 16. 
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Gráfico 17 - Média respostas OS. 

 

De acordo com o gráfico 19, percebe-se que 74% dos respondentes 

concordam plenamente com as questões relacionadas ao progresso social, assim 

como outros 24% concordam em partes, sendo a maioria dos respondentes.  

  

5.4 Do progresso sócio-econômico 

 

As questões seguintes referem-se aos empregos gerados e também 

sobre a ética nos negócios, respectivamente, sendo que ambas estão relacionadas 

à questão do progresso sócio-econômico, que são vistos nos gráficos 20 e 21, e a 

média dos resultados podem ser vistos no gráfico 22. 

 

Questão 7: A empresa gera empregos localmente, de boa qualidade de vida, bom 
nível salarial, oferece treinamentos e qualificações adequadas, cargos e 
evoluções transparentes, entre outros fatores? 

 

 

Gráfico 18 – Respostas questão 7. 
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De acordo com o gráfico 20, apenas 20% dos respondentes 

concordam plenamente com a questão, a maioria, ou seja, 60% concordam em 

partes que existam ações e percepções em prol do progresso sócio-econômico. 

20% dos respondentes consideram que as indústrias realizam muito pouco em 

relação à questão, como oferecerem empregos de boa qualidade, oferecem 

treinamentos com cargos e ações transparentes, entre outras ações. 

 Questão 8: A empresa trabalha com ética em todas as dimensões do seu negócio, 
como marca registrada, funcionários, contratos, atendimentos, clientes, 
entre outros quesitos? Como?_________________________ 

 
 

 

Gráfico 19 – Respostas questão 8. 

 De acordo com o gráfico 21, a grande maioria, 87% concordam 

plenamente que as indústrias trabalham com ética nos negócios, 7% concorda em 

partes e outros 7% realizam muito pouco em relação à questão. 

Nessa questão, semi-aberta, foram citados diversos tópicos que 

caracterizam a questão, como, a maioria possui marcas próprias registradas,  

algumas citaram que fazem tudo dentro da lei sem exceções e que respeitam o ser 

humano. 

Quanto à média das respostas, pode-se verificar no gráfico 22 a 

seguir, os resultados obtidos. 
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Gráfico 20 – Média respostas PSE. 

 

 

  Conforme gráfico 22 anterior observa-se que a maioria (54%) dos 

respondentes concordam plenamente com as questões relacionadas ao progresso 

sócio-econômico, enquanto outros 34% concordam em partes, ou seja, percebem e 

realizam ações efetivas em prol da mesma. 14%  acredita que as indústrias realizam 

muito pouco em relação ao tema. 

5.5 Do progresso ambiental 

 

As questões a seguir referem-se à saúde e segurança de produtos e 

serviços, e também sobre os resíduos e as legislações pertinentes, respectivamente, 

sendo que ambas estão relacionadas à questão do progresso ambiental, vistos nos 

gráficos 23 e 24, e a média dos resultados podem ser vistos no gráfico 25. 

 

 

Questão 9: Trabalha com produtos e serviços que oferecem total segurança e saúde 
ao trabalhador, sem comprometer sua saúde e seu bem estar?  
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Gráfico 21 – Respostas da questão 9. 

 

 

De acordo com o gráfico 23, uma maioria de 80% considera que as 

indústrias oferecem produtos e serviços com saúde e segurança, estando 

plenamente de acordos com suas ações, outros 20% acreditam que as indústrias 

atendem parcialmente a esses quesitos, assim a maioria está atenta às questões 

relacionadas à saúde e segurança do colaborador, segundo a percepção dos 

pesquisados.   

 Questão 10: Destina resíduos e sobras adequadamente, conforme as legislações 
(Municipal, Estadual e Federal) vigentes? Como?_________________ 

 
 

 

 

Gráfico 22 – Respostas questão 10. 
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acham que atendem parcialmente a esse quesito, deixando algo ainda por ser feito. 

Essa foi uma questão semi-aberta, e permitiu que fossem citados 

vários itens relacionados, como: que os destinos iam para aterros legalizados, a 

disposição era conforme legislação em locais apropriados e mesmo que reciclavam 

algum item. 

Com relação à média das questões sócio-ambientais, conforme o 

gráfico 22, 80% dos respondentes concordaram plenamente que exista uma 

percepção e ações em prol dos fatores sócio-ambientais, outros 20% acreditam que 

apenas parcialmente a questão é relacionada pelas indústrias. 

 

 

Gráfico 23 – Média respostas AS. 

 

No gráfico 25 percebe-se que a maioria concorda plenamente com as 

percepções e ações das indústrias em prol das questões sócio-ambientais, 

cosniderando que realmente existam ações efetivas. 

 

5.6 Da ecoeficiência 
 

As questões seguintes referem-se ao ciclo de vida dos produtos e 

também sobre a otimização dos recursos e tecnologias, respectivamente, sendo que 

ambas estão relacionadas à questão de ecoeficiência e que podem ser visualizados 

nos gráficos 26 e 27, e a média dos resultados podem ser vistos no gráfico 28. 

 

Questão 11: Gerencia o ciclo de vida dos produtos que produz ao longo de toda 
cadeia produtiva, preocupando-se com as principais matérias primas e 
seu descarte futuro? 
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Gráfico 24 – Respostas questão 11. 

 

Nessa questão, conforme o gráfico 26, 33% dos respondentes diz que 

as indústrias gerenciam o ciclo de vida dos produtos ao longo da cadeia produtiva, 

20% acredita que realizam em partes e a maioria de 40% acredita que as indústrias é 

indiferente à questão, ou seja, não se preocupa com relação ao tema, e 7% acham 

que a questão não é aplicável ao negócio da empresa.   

 

Questão 12: A empresa treina seus operadores para melhor utilização e 
aproveitamento dos recursos e tecnologias, materiais, energia, água 
e outros mais? Como?______________________ 

 
 

 

Gráfico 25 – Respostas questão 12. 

 

Conforme o gráfico 27, apenas 20% acredita que as indústrias realizam 

algumtreinamento em busca de maior eficiência produtiva, a maioria (60%) acredita 

que ocorrem ações parciais, outros 13% acham que as indústrias são indiferentes a 

isso e 7% acreditam que é feito muito pouco com relação ao tema.  
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Com relação á média dos resultados para a ecoeficiência, observa-se 

pelo gráfico 25 que a maioria (40%) concorda em partes com a questão, enquanto 

27% concordam plenamente que os quesitos são atendidos e outros 27% 

consideram que as indústrias são indiferentes com relação a essa questão. 4% dos 

respondentes acreditam queas indústrias fazem muito pouco com relação à questão 

e outros 4% julgam que essa questão não é aplicável ao negócio da indústria. 

 

 

Gráfico 26 - Média respostas E. 

 
   

  Conforme o gráfico 28, anterior, observa-se que a média das respostas 

estão bastante pulverizadas e que a maioria (40%) concorda em partes coma 

questão, mostrando uma grande variedade de respostas. 

 

5.7 Da sustentabilidade 

 

As questões a seguir referem-se aos investimentos, indicadores e 

sobre a importância do tema para a empresa, respectivamente, sendo que todas 

estão relacionadas à questão de sustentabilidade, e que podem ser vistas nos 

gráficos 26, 27 e 28, e a média dos resultados podem ser vistos no gráfico 29. 

 

Questão 13: Osinvestimentos realizados pela empresa, em nível tecnológico, social 
e ambiental, são suficientes para proporcionar resultados satisfatórios 
nos próximos anos? Quanto é aplicado atualmente?_______________ 
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Gráfico 27 – Respostas questão 13. 

 

De acordo com o gráfico 29, observa-se que 20% dos respondentes 

acreditam que as indústrias realizam investimentos satisfatórios, a maioria de 40% 

acreditam que apenas parcialmente esta questão é atendida, 13% acham que estão 

indiferentes frente à questão, 7% acham que as indústrias investem muito pouco, 

7% acham que não investem nada e 13% acreditam que o tema não é relevante 

para o negócio da empresa. Essa questão mostrou resultados bastante 

pulverizados, demonstrando alguma incerteza quanto ao tema. 

Por ser uma questão semi-aberta, foram citados diversos tópicos 

relacionados, como: não tem definido, não é satisfatório, é desconhecido, foi 

investido mas desconhece-se a quantia e foi investido o mínimo possível. 

 Questão 14: A empresa já estabeleceu algum tipo de indicador para monitorar a 
sustentabilidade na empresa? Qual?__________________ 

 
 

 

 

Gráfico 28 – Respostas questão 14. 
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Conforme o gráfico 30, 20% dos respondentes acreditam que as 

indústrias já mantêm algum tipo de indicador e os monitora, 13% acredita que deve 

possuir algum tipo de indicador, a maioria de 27% acredita que as indústrias estão 

indiferentes a essa questão, 7% realizam pouco quanto ao tema, 13% nada realiza e 

20% acha que a questão não é aplicável ao negócio da empresa. Também percebe-

se nessa questão, resultados bastante pulverizados, e com a maioria indiferente ao 

tema. 

Por ser uma questão semi-aberta, foram citados alguns tópicos, como:  

que não existia nenhum indicador, que tem projetos, que tem uma área de 

controladoria na empresa (?), que desconhece e/ou não tem indicadores. 

 Questão 15: Com relação ao tema sustentabilidade, pode-se considerar como 
degrande importância para a empresa. 

 
 

 

Gráfico 29 – Respostas questão 15. 

 

Verificando-se o gráfico 31, anterior representado, constata-se que a 

maioria dos respondentes, ou seja, 33%  acha que as indústrias dão importância ao 

tema, 27% acredita que a tema não é tão importância assim, 13% considera a 

questão indiferente às indústrias, 7% acha de pouca importância, outros 7% 

acreditam que não é nada importante e 13% acredito que o tema não é aplicável ao 

negócio da empresa. Apesar das respostas terem sido bastante pulverizadas, ao 

menos mostrou que a maioria concorda plenamente ou em partes com a importância 

da sustentabilidade no negócio. 
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Na média geral sobre o tema sustentabilidade, verificam-se no gráfico 

32, os percentuais indicados.  

 

Gráfico 30 - Média respostas S. 

 

 

Conforme o gráfico 32 anterior, 24% dos respondentes concordam 

plenamente com a importância da sustentabilidade, 27%, a maioria, concorda em 

partes, 18% acredita que as indústrias estão indiferentes à importância da 

sustentabilidade, 7% acha que as industriam realizam pouco em prol da mesma, 9% 

acredita que não é dada nenhuma importância e 15% considera que o tema e sua 

importância não tem aplicação ao negócio da empresa. 

5.8 Avaliando os resultados 

  No gráfico 33, indicado na sequência, tem-se os resultados das médias 

de todos os fatores pesquisados, sendo que os valores percentuais foram todos 

arrendondados para valores inteiros, e isto nos mostra um quadro geral de como as 

grandes indústrias de calçados de Franca estão atuando e assimilando a 

sustentabilidade na sua gestão. 
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Gráfico 31 – Média das médias das respostas obtidas. 

 

 

  Percebe-se que as indústrias pesquisadas e seus entrevistados, a 

maioria concorda plenamente (50%) e em muitas partes (29%) com as ações em 

prol da sustentabilidade, acreditando que realmente estão percebendo a importância 

da mesma e estão sendo tomadas atitudes que favorecem às questões, outros 9% 

não concordam e acredita que as indústrias estão indiferentes com relação às 

questões de sustentabilidade, 4% estão realizando pouquíssimo em função da 

sustentabilidade, 2% das indústrias não estão realizando nada em prol da 

sustentabilidade e 8% consideram que as questões não são aplicáveis ao segmento 

ou à indústria calçadista, ou seja, não lhe dizem nada a respeito.  

  Assim verifica-se que a maioria das empresas pesquisadas percebe e 

estão preocupadas com as questões sustentáveis e acredita-se que têm sido 

elaboradas ações em prol da mesma em diferentes dimensões. 
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CONCLUSÕES FINAIS 

 

A prática da sustentabilidade é inevitável para as empresas podendo 

trazer vários benefícios a curto, médio e longo prazos assim como a diminuição de 

custos e riscos do negócio, redução de desperdícios, geração de lucro e melhorias 

no relacionamento com os consumidores, segurança e saúde dos trabalhadores, 

ética e transparência nas relações internas e externas, permitindo a análise do ciclo 

de vida de produtos, dentre outros. É um árduo e longo caminho, porém necessário.  

Grandes empresas em todo o mundo já adotam medidas sustentáveis porque já 

perceberam que esse tipo de iniciativa pode trazer resultados e muitas melhorias 

para o negócio. 

A sustentabilidade também é um diferencial de posicionamento e 

competitividade. Deve ser um objetivo para qualquer tipo de companhia e estar no 

centro do negócio, não sendo necessário deixar para depois ou esperar que outras 

prioridades estejam resolvidas para se pensar a respeito, pois os resultados e 

benefícios evoluem e são reais e crescentes para a empresa e, também, para a 

sociedade, sendo um movimento de ganha-ganha a todos os envolvidos na cadeia 

produtiva.  

As indústrias calçadistas precisam estar conscientes de seu papel junto 

à sociedade, pois além de estarem instaladas no município, utilizam grande parte de 

mão de obra local, e no caso de Franca, compram a maioria das matérias primas 

localmente, até por ser um arranjo produtivo local, devendo assim um grande ônus 

para a sociedade local. 

Também é necessário o envolvimento de toda a equipe da empresa em 

prol da sustentabilidade, tanto em busca de sugestões, quanto na realização de 

ações efetivas que realmente consolidem resultados concretos. Assim, as empresas 

devem orientar sua equipe na constante busca por sustentabilidade, inovando, 

pesquisando, desenvolvendo e agindo, tornando-as práticas do cotidiano. 

Os investimentos em sustentabilidade precisam ser considerados ao 

longo de toda a cadeia produtiva, permitindo que todos os envolvidos contribuam 

para o desenvolvimento e fortalecimento da empresa em questões sociais, 

ambientais e econômicas, pois só assim as empresas conseguirão se estabelecer 
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no mercado e contribuir para uma sociedade mais justa, da qual também fazem 

parte. 

Quanto aos objetivos propostos, pode-se considerar que foram 

alcançados, no entanto outras pesquisas poderiam utilizar-se da mesma lógica deste 

trabalho, porém em indústrias de outros segmentos. Considerando as questões 

aplicadas no questionário e as respostas obtidas, pode-se verificar que muitas dos 

respondentes percebem a importância do tema para o negócio. Porém, quanto às 

ações, ficam algumas dúvidas relacionadas às reais execuções. Considerando os 

indicadores de sustentabilidade adotados pelas empresas nacionais e 

internacionais, analisados anteriormente, pode-se verificar e comparar as indústrias 

em pesquisas feitas cujos resultados e obtidos nos conduziram as seguintes 

conclusões:  

Muitas das ações desenvolvidas são pontuais e em praticamente todas 

as indústrias, os controles e monitoramento formais são raros, utilizando-se pouco 

de indicadores confiáveis e com aplicação sistemática.  

Quanto ao: 

- Crescimento econômico: as indústrias realizam bem esta função no 

cotidiano, precisam relacionar o ganho obtido com outras áreas, como a social e a 

ambiental. 

- Reserva ambiental: as indústrias realizam o estabelecido na lei, não 

agregam soluções e parecem desconhecer a gravidade do problema atual. 

- Progresso social: as indústrias realizam o que a lei determina, não 

proporcionam soluções que visam ao desenvolvimento social dos colaboradores e, 

muito menos, enxergam os colaboradores como parceiros fundamentais ao sucesso 

do processo industrial. 

- Progresso sócio-econômico: as indústrias realizam pouquíssimas 

ações que contribuem para o progresso social e econômico, pois talvez não saibam 

como obter benefícios em áreas sociais, hoje fundamentais ao negócio. 

- Ecoeficiência: as indústrias não realizam ações efetivas que 

contribuem para a ecoeficiência; desconhecem processos que podem torná-las mais 

competitivas e menos vulneráveis no mercado; a falta de profissionalização dificulta 

o acesso aos sistemas de ecoeficiência. 

- Sócio-ambiental: as indústrias realizam apenas o que a legislação 

determina, não porporcionam soluções que visam à evolução social e ambiental, 
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nem buscam por soluções em áreas críticas, relutam em inovar e adotar medidas 

consideradas como radicais, porém definitvas; 

- Sustentabilidade: as indústrias desconhecem a relevância do tema e 

o envolvimento sistêmico ao longo da cadeia produtiva. Perdem com isso a 

capacidade de se tornarem sustentáveis e possuírem um diferencial competitivo 

estratégico de outros pólos e arranjos produtivos locais nacionais e mesmo 

internacionais. 

O entendimento da importância da sustentabilidade pelo empresariado 

da cadeia produtiva, através de uma visão sistêmica, permitirá o amadurecimento e 

o desenvolvimento de todos os atores envolvidos, promovendo um forte e 

sustentado desenvolvimento local, fortalecendo ainda mais o arranjo produtivo local 

existente. 

Assim, pode-se concluir que as indústrias de calçados de grande porte 

do município de Franca/SP, adotam ações em prol da sustentabilidade, no entanto, 

precisam com urgência se atentarem com relação à visão e desejos do mercado e 

dos consumidores relacionado ao tema sustentabilidade e também acelerar a 

realização das ações, permitindo assim que a APL se fortaleça, assimile o conceito 

e, assim, todos se beneficiem da sustentabilidade e logicamente, sejam 

reconhecidos e ainda gere lucro com a questão, ao invés de ficar relutando com o 

Governo, os clientes e a própria sociedade, em relação às atuais exigências do 

mercado. 

Um fato importante constatado nas pesquisas é de que as indústrias 

reconhecem a importância da sustentabilidade e valorizam atitudes, mesmo que 

pontuais, porém a sociedade reconhece o fato quando estas empresas beneficiam 

os fatores: social, ambiental e o econômico simultanemante, trazendo benefícios 

além dos exigidos pela lei, e logicamente, desencadeando um desenvolvimento local 

sustentado e real. 

A sustentabilidade precisa fazer parte do planejamento estratégico de 

todas as indústrias calçadistas e determinar estratégias de atuação convincentes. As 

grandes indústrias são o exemplo e a vitrine das médias e pequenas indústrias, que 

são a maioria, portanto, elas precisam liderar esta cultura em prol da sustenta 

bilidade e mostrar que as empresas podem e devem contribuir com a sociedade, 

formando muito mais que colaboradores, e sim cidadãos conscientes de seu valor e 

da responsabilidade na comunidade.  
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Só assim o progresso e a evolução serão capazes de realmente 

acontecer. 

Sendo assim, deseja-se que o industrial esteja ciente e informado de 

que a sustentabilidade precisa muito mais que percepção e planejamento, é preciso 

ações imediatas, pois o interesse é de todos. 

Para trabalhos futuros pode-se explorar o tema relacionando a 

pollíticas públicas aplicadas à cadeia produtiva, como sugestão, pode-se explorar 

como o fomento de determinadas políticas públicas pode estimular investimentos e 

ações em sustentabilidade, ou ainda, o estudo do tema relacionado a outros 

segmentos na região ou a quantificação de valores para os temas relacionados ao 

triple botton, ou mesmo, a criação de um indicador que possa determinar o grau de 

sustentabilidade que a indústria se encontra. 
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ANEXOS 



 

ANEXO A 

 

 

 

OBRIGADO PELA DISPOSIÇÃO EM RESPONDER ESTA PESQUISA. 

 

ESTE TRABALHO TEM CARÁTER MERAMENTE ACADÊMICO, PORTANTO, NÃO É 

NECESSÁRIO IDENTIFICAR VOCÊ OU A EMPRESA. 

A LEITURA E RESPOSTA DESTA PESQUISA NÃO IRÁ DEMORAR MAIS QUE 20 MINUTOS. 

GRATO PELA CONTRIBUIÇÃO. 

 

ATT. Alessandro R. Carloni – Pesquisador responsável 

Mestrado UNIFACEF 

 

 

 

alessandrocarloni@yahoo.com.br  
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Questionário sobre Sustentabilidade Empresarial 

Por favor, responda a todas as questões abaixo, assinalando sobre o número, o seu grau de concordância ou não, 

conforme exemplo abaixo. Quando houver alguma questão abaixo, complete com informações que esclareça a 

pergunta. Caso achar que a questão não tenha relação alguma com seu negócio, pode-se escolher a alternativa NA. 

EXEMPLO: 

5 – concordo 
plenamente 

4 – concordo em 
muitas partes 

3 – não concordo 
2 – discordo em 
muitas questões 

1 – discordo 
totalmente 

NA  
Não aplicável 

_______________________________________________________________________ 

 

CRESCIMENTO ECONÔMICO 

1) A EMPRESA INOVA NA CRIAÇÃO DE PRODUTOS, PROCESSOS E SERVIÇOS OFERECIDOS? 

 

5 – concordo 
plenamente 

4 – concordo em 
muitas partes 

3 – não concordo 
2 – discordo em 
muitas questões 

1 – discordo 
totalmente 

NA  
Não aplicável 

 

 

2) A EMPRESA GERENCIA O RISCO DO SEU NEGÓCIO, EVITANDO NEGÓCIOS OBSCUROS, CALOTES, 

INADIMPLÊNCIA, ENTRE OUTROS FATORES? 

COMO?___________________________ 

 

5 – concordo 
plenamente 

4 – concordo em 
muitas partes 

3 – não concordo 
2 – discordo em 
muitas questões 

1 – discordo 
totalmente 

NA  
Não aplicável 

 

RESERVA AMBIENTAL 

3) PROCURA MANEIRAS DE PRODUÇÃO MAIS LIMPA, COM ÊNFASE NO CONSUMO DE ÁGUA, ENERGIA, 

MATERIAIS, POLUIÇÃO SONORA, EMISSÃO DE PARTÍCULAS, ENTRE OUTROS? 

 

5 – concordo 
plenamente 

4 – concordo em 
muitas partes 

3 – não concordo 
2 – discordo em 
muitas questões 

1 – discordo 
totalmente 

NA  
Não aplicável 

 

4) BUSCA REDUZIR CONSTANTEMENTE A EMISSÃO DE POLUENTES GERADOS, COMO SÓLIDOS, LÍQUIDOS E 

GASOSOS? 

COMO?____________________________ 

 

5 – concordo 
plenamente 

4 – concordo em 
muitas partes 

3 – não concordo 
2 – discordo em 
muitas questões 

1 – discordo 
totalmente 

NA  
Não aplicável 
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PROGRESSO SOCIAL 

5) A EMPRESA RESPEITA E ADOTA AS LEIS E ACORDOS TRABALHISTAS LOCAL, PARA CONTRATAÇÕES, ACORDOS E 

CONTRATOS FORMAIS NA EMPRESA OU PARA TERCEIRIZADOS? 

COMO?_____________________________ 

 

5 – concordo 
plenamente 

4 – concordo em 
muitas partes 

3 – não concordo 
2 – discordo em 
muitas questões 

1 – discordo 
totalmente 

NA  
Não aplicável 

 

 

6) PROCURA PRIVILEGIAR A CONTRATAÇÃO DE PESSOAS LOCAIS E REALIZA AÇÕES LOCAIS, JUNTO À 

COMUNIDADE ONDE ESTÁ INSERIDA? 

 

5 – concordo 
plenamente 

4 – concordo em 
muitas partes 

3 – não concordo 
2 – discordo em 
muitas questões 

1 – discordo 
totalmente 

NA  
Não aplicável 

 

PROGRESSO SÓCIO-ECONÔMICO 

7) A EMPRESA GERA EMPREGOS LOCALMENTE, DE BOA QUALIDADE DE VIDA, BOM NÍVEL SALARIAL, OFERECE 

TREINAMENTOS E QUALIFICAÇÕES ADEQUADAS, CARGOS E EVOLUÇÕES TRANSPARENTES, ENTRE OUTROS 

FATORES? 

 

5 – concordo 
plenamente 

4 – concordo em 
muitas partes 

3 – não concordo 
2 – discordo em 
muitas questões 

1 – discordo 
totalmente 

NA  
Não aplicável 

 

 

8) A EMPRESA TRABALHA COM ÉTICA EM TODAS AS DIMENSÕES DO SEU NEGÓCIO, COMO MARCA REGISTRADA, 

FUNCIONÁRIOS, CONTRATOS, ATENDIMENTOS, CLIENTES, ENTRE OUTROS QUESITOS? 

COMO?________________________________ 

 

5 – concordo 
plenamente 

4 – concordo em 
muitas partes 

3 – não concordo 
2 – discordo em 
muitas questões 

1 – discordo 
totalmente 

NA  
Não aplicável 

 

SÓCIO-AMBIENTAL 

9) TRABALHA COM PRODUTOS E SERVIÇOS QUE OFERECEM TOTAL SEGURANÇA E SAÚDE AO TRABALHADOR, 

SEM COMPROMETER SUA SAÚDE E SEU BEM ESTAR? 

 

5 – concordo 
plenamente 

4 – concordo em 
muitas partes 

3 – não concordo 
2 – discordo em 
muitas questões 

1 – discordo 
totalmente 

NA  
Não aplicável 

 

10) DESTINA RESÍDUOS E SOBRAS ADEQUADAMENTE, CONFORME AS LEGISLAÇÕES (MUNICIPAL, ESTADUAL E 

FEDERAL) VIGENTES? 

COMO?_________________________________ 

 

5 – concordo 
plenamente 

4 – concordo em 
muitas partes 

3 – não concordo 
2 – discordo em 
muitas questões 

1 – discordo 
totalmente 

NA  
Não aplicável 
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ECOEFICIÊNCIA 

11) GERENCIA O CICLO DE VIDA DOS PRODUTOS QUE PRODUZ AO LONGO DE TODA CADEIA PRODUTIVA, 

PREOCUPANDO-SE COM AS PRINICPAIS MATÉRIAS PRIMAS E SEU DESCARTE FUTURO? 

 

5 – concordo 
plenamente 

4 – concordo em 
muitas partes 

3 – não concordo 
2 – discordo em 
muitas questões 

1 – discordo 
totalmente 

NA  
Não aplicável 

 

 

12) A EMPRESA TREINA SEUS OPERADORES PARA MELHOR UTILIZAÇÃO E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS E 

TECNOLOGIAS, MATERIAIS, ENERGIA, ÁGUA E OUTROS MAIS? 

COMO?____________________________ 

 

5 – concordo 
plenamente 

4 – concordo em 
muitas partes 

3 – não concordo 
2 – discordo em 
muitas questões 

1 – discordo 
totalmente 

NA  
Não aplicável 

 

GERAL – SUSTENTABILIDADE 

13) OS INVESTIMENTOS REALIZADOS PELA EMPRESA, EM NÍVEL TECNOLÓGICO, SOCIAL E AMBIENTAL, SÃO 

SUFICIENTES PARA PROPORCIONAR RESULTADOS SATISFATÓRIOS NOS PRÓXIMOS ANOS? 

QUANTO É APLICADO ATUALMENTE?___________________________ 

 

5 – concordo 
plenamente 

4 – concordo em 
muitas partes 

3 – não concordo 
2 – discordo em 
muitas questões 

1 – discordo 
totalmente 

NA  
Não aplicável 

 

 

14) A EMPRESA JÁ ESTABELECEU ALGUM TIPO DE INDICADOR PARA MONITORAR A SUSTENTABILIDADE NA 

EMPRESA? 

QUAL?_____________________________ 

 

5 – concordo 
plenamente 

4 – concordo em 
muitas partes 

3 – não concordo 
2 – discordo em 
muitas questões 

1 – discordo 
totalmente 

NA  
Não aplicável 

 

 

15) COM RELAÇÃO AO TEMA SUSTENTABILIDADE, PODE-SE CONSIDERAR COMO DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA 

A EMPRESA. 

 

5 – concordo 
plenamente 

4 – concordo em 
muitas partes 

3 – não concordo 
2 – discordo em 
muitas questões 

1 – discordo 
totalmente 

NA  
Não aplicável 
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ANEXO B 

PAISES MAIS SUSTENTÁVEIS DO MUNDO (RANKING 2012) 
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ANEXO C 

2013 GLOBAL 100 LIST  

RANK COMPANY NAME COUNTRY GICS SECTOR GICS INDUSTRY GROUP 

1  Umicore SA  Belgium  Materials  Materials  

2  Natura Cosmeticos SA  Brazil  Consumer Staples  
Household & Personal 

Products  

3  Statoil ASA  Norway  Energy  Energy  

4  Neste Oil OYJ  Finland  Energy  Energy  

5  Novo Nordisk A/S  Denmark  Health Care  
Pharmaceuticals and 

Biotechnology  

6  Storebrand ASA  Norway  Financials  Insurance  

7  
Koninklijke Philips 

Electronics NV  
Netherlands  Industrials  Capital Goods  

8  Biogen Idec Inc  United States  Health Care  
Pharmaceuticals and 

Biotechnology  

9  Dassault Systemes SA  France  
Information 

Technology  
Software & Services  

10  Westpac Banking Corp  Australia  Financials  Banks  

11  ASML Holding NV  Netherlands  
Information 

Technology  

Semiconductors & 

Semiconductor  

12  Outotec OYJ  Finland  Industrials  Capital Goods  

13  Schneider Electric SA  France  Industrials  Capital Goods  

14  Intel Corp  
United 

States  

Information 

Technology  

Semiconductors & 

Semiconductor  

15  
Sims Metal 

Management Ltd  
Australia  Materials  Materials  

16  
Bayerische Motoren 

Werke AG  
Germany  

Consumer 

Discretionary  

Automobiles & 

Components  

17  Adidas AG  Germany  
Consumer 

Discretionary  

Consumer Durables & 

Apparel  

18  Atlas Copco AB  Sweden  Industrials  Capital Goods  

19  Novozymes A/S  Denmark  Materials  Materials  

20  Cisco Systems Inc  
United 

States  

Information 

Technology  

Technology Hardware & 

Equipment  
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21  Teck Resources Ltd  Canada  Materials  Materials  

22  Enagas SA  Spain  Utilities  Utilities  

23  
Daiwa House Industry 

Co Ltd  
Japan  Financials  Real Estate  

24  
Agilent Technologies 

Inc  

United 

States  
Health Care  

Pharmaceuticals and 

Biotechnology  

25  
Croda International 

PLC  
Britain  Materials  Materials  

26  Inditex SA  Spain  
Consumer 

Discretionary  
Retailing  

27  Scania AB  Sweden  Industrials  Capital Goods  

28  Alcatel-Lucent  France  
Information 

Technology  

Technology Hardware & 

Equipment  

29  Acciona SA  Spain  Utilities  Utilities  

30  
Telefonaktiebolaget 

L.M. Ericsson  
Sweden  

Information 

Technology  

Technology Hardware & 

Equipment  

31  Siemens AG  Germany  Industrials  Capital Goods  

32  Centrica PLC  Britain  Utilities  Utilities  

33  Life Technologies Corp  
United 

States  
Health Care  

Pharmaceuticals and 

Biotechnology  

34  Wolters Kluwer NV  Netherlands  
Consumer 

Discretionary  
Media  

35  BASF SE  Germany  Materials  Materials  

36  Vivendi SA  France  
Telecommunication 

Services  

Telecommunication 

Services  

37  BG Group PLC  Britain  Energy  Energy  

38  DNB ASA  Norway  Financials  Banks  

39  Aeroports de Paris  France  Industrials  Transportation  

40  Barrick Gold Corp  Canada  Materials  Materials  

41  The Clorox Company  
United 

States  
Consumer Staples  

Household & Personal 

Products  

42  Accenture PLC  Ireland  
Information 

Technology  
Software & Services  
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43  
Companhia Energética 

de Minas Gerais S.A.  
Brazil  Utilities  Utilities  

44  Daimler AG  Germany  
Consumer 

Discretionary  

Automobiles & 

Components  

45  

Australia & New 

Zealand Banking Group 

Ltd  

Australia  Financials  Banks  

46  Geberit AG  Switzerland  Industrials  Capital Goods  

47  The Sage Group PLC  Britain  
Information 

Technology  
Software & Services  

48  Telenor ASA  Norway  
Telecommunication 

Services  

Telecommunication 

Services  

49  Vale SA  Brazil  Materials  Materials  

50  Kesko OYJ  Finland  Consumer Staples  Food & Staples Retailing  

51  
General Electric 

Company  

United 

States  
Industrials  Capital Goods  

52  City Developments Ltd  Singapore  Financials  Real Estate  

53  Henkel AG & Co KGaA  Germany  Consumer Staples  
Household & Personal 

Products  

54  
LVMH Moet Hennessy 

Louis Vuitton SA  
France  

Consumer 

Discretionary  

Consumer Durables & 

Apparel  

55  
National Australia Bank 

Ltd  
Australia  Financials  Banks  

56  Royal Dutch Shell PLC  Netherlands  Energy  Energy  

57  
Canadian National 

Railway Company  
Canada  Industrials  Transportation  

58  Electrolux AB  Sweden  
Consumer 

Discretionary  

Consumer Durables & 

Apparel  

59  Motorola Solutions Inc  
United 

States  

Information 

Technology  

Technology Hardware & 

Equipment  

60  TELUS Corp  Canada  
Telecommunication 

Services  

Telecommunication 

Services  

61  Prudential PLC  Britain  Financials  Insurance  

62  Galp Energia SGPS SA  Portugal  Energy  Energy  
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63  Eisai Co Ltd  Japan  Health Care  
Pharmaceuticals and 

Biotechnology  

64  Wesfarmers Ltd  Australia  Consumer Staples  Food & Staples Retailing  

65  Hang Seng Bank Ltd  Hong Kong  Financials  Banks  

66  StarHub Ltd  Singapore  
Telecommunication 

Services  

Telecommunication 

Services  

67  Coloplast A/S  Denmark  Health Care  
Health Care Equipment & 

Services  

68  
Ramsay Health Care 

Ltd  
Australia  Health Care  

Health Care Equipment & 

Services  

69  Renault SA  France  
Consumer 

Discretionary  

Automobiles & 

Components  

70  
Cie Generale d'Optique 

Essilor International SA  
France  Health Care  

Health Care Equipment & 

Services  

71  Nexen Inc  Canada  Energy  Energy  

72  AstraZeneca PLC  Britain  Health Care  
Pharmaceuticals and 

Biotechnology  

73  Hennes & Mauritz AB  Sweden  
Consumer 

Discretionary  
Retailing  

74  

Companhia Brasileira 

de Distribuição (Grupo 

Pão de Açúcar)  

Brazil  Consumer Staples  Food & Staples Retailing  

75  Danone SA  France  Consumer Staples  Food Beverage & Tobacco  

76  UCB SA  Belgium  Health Care  
Pharmaceuticals and 

Biotechnology  

77  CapitaLand Ltd  Singapore  Financials  Real Estate  

78  

British Sky 

Broadcasting Group 

PLC  

Britain  
Consumer 

Discretionary  
Media  

79  Enbridge Inc  Canada  Energy  Energy  

80  
Electrocomponents 

PLC  
Britain  

Information 

Technology  

Technology Hardware & 

Equipment  

81  Suncor Energy Inc  Canada  Energy  Energy  

82  Unilever PLC  Britain  Consumer Staples  Food Beverage & Tobacco  
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83  Stockland  Australia  Financials  Real Estate  

84  Repsol SA  Spain  Energy  Energy  

85  Sun Life Financial Inc  Canada  Financials  Insurance  

86  
Shinhan Financial 

Group Co Ltd  
South Korea  Financials  Banks  

87  Royal Bank of Canada  Canada  Financials  Banks  

88  Cenovus Energy Inc  Canada  Energy  Energy  

89  Prologis Inc  
United 

States  
Financials  Real Estate  

90  
Woodside Petroleum 

Ltd  
Australia  Energy  Energy  

91  
Swiss Reinsurance 

Company Ltd  
Switzerland  Financials  Insurance  

92  SAP AG  Germany  
Information 

Technology  
Software & Services  

93  Ricoh Co Ltd  Japan  
Information 

Technology  

Technology Hardware & 

Equipment  

94  Nestle SA  Switzerland  Consumer Staples  Food Beverage & Tobacco  

95  NEC Corp  Japan  
Information 

Technology  

Technology Hardware & 

Equipment  

96  
Insurance Australia 

Group Ltd  
Australia  Financials  Insurance  

97  
Banco Espirito Santo 

SA  
Portugal  Financials  Banks  

98  

The Standard Bank 

Group of South Africa 

Limited  

South Africa  Financials  Banks  

99  
Campbell Soup 

Company  

United 

States  
Consumer Staples  Food Beverage & Tobacco  

100  Banco do Brasil SA  Brazil  Financials  Banks  
 

 

 

Fonte: http://www.global100.org/annual-lists/2013-global-100-list.html 
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ANEXO D 

50 MARCAS MAIS SUSTENTÁVEIS DO MUNDO 

Posição Marca 
Mudança 2012-

2013 
Posição Marca 

Mudança 2012-
2013 

1 Toyota 0 26 Pepsi 2 

2 Ford 13 17 IBM -8 

3 Honda 0 28 Cisco -17 

4 Panasonic 2 29 Xerox 3 

5 Nissan 16 30 Canon -1 

6 Johnson & 
Johnson 

-4 31 Nike -5 

7 Volkswagen -3 32 UPS 11 

8 Danone 1 33 Ikea 6 

9 Nokia 11 34 Hyundai -17 

10 Dell -3 35 Microsoft -2 

11 Sony 7 36 Starbucks 0 

12 HP -7 37 Kia nova 

13 BMW -3 38 Kellog´s -3 

14 Nestlé nova 39 Caterpillar -1 

15 Adidas 7 40 Shell -6 

16 Samsung 9 41 Avon -4 

17 Mercedes-Benz -1 42 H&M 4 

18 Siemens -10 43 Allianz -13 

19 Coca-cola 4 44 AXA -2 

20 L´Óreal -6 45 SAP -4 

21 Intel 6 46 Santander -6 

22 Apple -9 47 McDonald´s -2 

23 Philips 8 48 Zara nova 

24 3M -12 49 Citi -5 

25 GE -1 50 Colgate nova 

 

FONTE: http://exame.abril.com.br/meio-ambiente-e-energia/noticias/as-50-marcas-mais-verdes-do-

mundo-em-2013 
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ANEXO E 

ORIGEM SUSTENTÁVEL 

 

1. PILAR ECONÔMICO 

Inclui ações tomadas pelas empresas, relacionadas aos seus resultados econômicos, 

aos direitos dos acionistas e investidores, à competitividade do negócio e à relação 

entre as empresas, seus  stakeholders (clientes, fornecedores etc.). Este pilar pode ser 

assim definido: ações no presente que afetam a perenidade do negócio ao longo do 

tempo (Prosperidade). 

 

1.1 INDICADORES OBRIGATÓRIOS 

- uso racional de água, 

- uso racional de energia elétrica, 

- uso de energia renovável e não renovável, 

- uso racional de matéria prima, 

- avaliação do desempenho colaboradores / produção, 

- controle da produtividade de máquinas, 

- participação em programas de qualidade e produtividade, 

- investimento em pesquisa e desenvolvimento, 

 

1.1.1 INDICADORES MUITO IMPORTANTES 

- tratamento e reuso de água, 

- uso racional de combustível, 

- destinação sustentável de matéria-prima manufaturada, 

- produtos rejeitados – recuperados ou retornados como matéria-prima ou reciclados, 

- certificação e controle de qualidade – ISO 9001, 

- planejamento estratégico com foco em sustentabilidade, 

 

1.1.2 INDICADORES DESEJÁVEIS 

- uso de fonte alternativa de energia renovável, 

- divulgação de objetivos e resultados, 
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- recrutamento de colaboradores da comunidade local. 

 

2. PILAR AMBIENTAL 

Inclui ações de “Cuidado com o Planeta”, desde a interação e a proteção do meio 

ambiente, com os recursos renováveis, a eco eficiência, a gestão de resíduos e riscos, 

que não comprometem o capital da natureza, nem a preservação do negócio. 

 

2.1 INDICADORES OBRIGATÓRIOS 

- controle da origem da matéria-prima, 

- coleta seletiva, 

- efluentes, emissões e resíduos sólidos tratados e reutilizados / reciclados, 

- uso de embalagens recicláveis, 

- otimização do uso de embalagens, 

- suporte a transporte coletivo, 

 

2.1.1 INDICADORES MUITO IMPORTANTES 

- desenvolvimento de produtos / serviços sustentáveis, 

- Desenvolvimento de Produto com foco em Redução de Geração de Efluentes, 

Emissões e Resíduos Sólidos, 

- Desenvolvimento de Produto sem Toxidade, 

- Controle de Consumo de Produtos Químicos, 

- Tratamento de Resíduos de Produtos Químicos, 

- Solução de Tratamento de Resíduos para Clientes, 

- Alinhamento com PNRS, 

 

2.1.2 INDICADORES DESEJÁVEIS 

- uso de matéria prima reciclável, 

- uso de matéria prima de fonte renovável, 

- Certificação de Gestão Ambiental – ISO 14.001, 

- Substituição de Solvente Químico por a Base de Água ou Eliminação de Solvente. 
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3. PILAR SOCIAL 

Incluem ações que podem afetar todos os membros da sociedade, a “dignidade 

humana”, incluindo-se aí direitos humanos e trabalhistas, emprego, distribuição de 

renda, envolvimento comunitário, equilíbrio social, diminuição da pobreza e da 

violência, transparência e postura ética. 

 

3.1 INDICADORES OBRIGATÓRIOS 

- Práticas de Segurança no Trabalho e Saúde Preventiva, 

- ambiente limpo e seguro, 

- ambiente favorece a produtividade, 

- obediências às leis trabalhistas, 

 

3.1.1 INDICADORES MUITO IMPORTANTES 

- Realização de Campanhas e Programas Socioambientais entre colaboradores, 

clientes e fornecedores, 

- formação de pessoas e liderança, 

- benefícios adicionais aos estabelecidos por lei, 

 

3.1.2 INDICADORES DESEJÁVEIS 

- suporte a projetos socioambientais, 

- produtos e serviços de sustentabilidade, 

- incentivo à educação dos colaboradores, 

- realização de programas de integração empresa-comunidade. 

 

4. PILAR CULTURAL 

No contexto deste Selo, referem-se a técnicas artesanais, materiais locais, tradições e 

história. A evolução no selo prevê, primeiramente, a preocupação com a cultura da 

empresa (considerando os itens acima), evoluindo para a inserção de elementos da 

cultura local, regional ou nacional em produtos, serviços ou atividades da empresa. 

Inclui ações por meio das quais as empresas, comunidades e pessoas manifestam sua 

identidade, preservam e cultivam conhecimentos (know-how), tecnologias, tradições e 
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costumes (cultura) de geração para geração, incluindo o acesso à educação e a bens 

culturais. 

 

4.1 INDICADORES OBRIGATÓRIOS 

- Salvaguarda da História, Cultura e Valores da Empresa, 

- Engajamento dos Colaboradores em Programas de Preservação da Cultura 

Empresarial, 

- de Ações de Sustentabilidade voltadas à Cultura junto aos Stakeholders / 

Colaboradores, 

 

4.1.1 INDICADORES MUITO IMPORTANTES 

- divulgação e disseminação de balanço socioambiental, 

 

4.1.2 INDICADORES DESEJÁVEIS 

- Suporte a um Modelo de Negócio com foco em Sustentabilidade e Valorização da 

Cultura, 

- Sensibilização sobre princípios de Sustentabilidade e Valorização da Cultura, 

- Salvaguarda da História, Cultura, Valores da Comunidade Local, Regional e Nacional. 
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