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Devemos somar forças para gerar uma 
sociedade sustentável global baseada no 
respeito pela natureza, nos direitos 
humanos universais, na justiça econômica 
e numa cultura da paz. Para chegar a 
este propósito, é imperativo que, nós, os 
povos da Terra, declaremos nossa 
responsabilidade uns para com os outros, 
com a grande comunidade da vida, e com 
as futuras gerações. 
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RESUMO 

 

 

A sustentabilidade empresarial tem tido papel de destaque na gestão das 
organizações em virtude do acometimento de fenômenos naturais, interferências 
mercadológicas, inovações tecnológicas, exigências sociais e o aumento dos 
consumidores que optam por um produto sustentável. Nesse sentido, a abordagem 
do tema é decorrente da contemporaneidade e da necessidade de incorporação de 
valores socioambientais pelas organizações empresariais em sua gestão, na busca 
do desenvolvimento sustentável. A preocupação mundial é evidente, a realização de 
inúmeros Tratados, Conferências, Encontros demonstram o interesse de Nações e 
Estados em procurar alternativas na busca do desenvolvimento sustentável. Neste 
contexto, no Brasil o meio ambiente foi consagrado à bem constitucionalmente 
tutelado na Carta Magna de 1988, o que possibilitou e motivou a promulgação de 
demais legislações neste segmento. Deste modo, o grande desafio das 
organizações é justamente buscar o equilíbrio sob o tripé da sustentabilidade que 
engloba os aspectos econômicos, ambientais e sociais, uma vez que as 
organizações que se adaptarem a este novo cenário ensejará a valorização de seus 
produtos perante o mercado de consumo, a realização de sua função social e 
ambiental inerente, e, principalmente, a garantia de um meio ambiente sadio.  Diante 
do exposto, a questão de pesquisa é descobrir qual dentre os fatores estudados, 
econômico, legal e cultural, teve maior predominância na implantação da gestão 
socioambiental nas organizações couro calçadistas da cidade de Franca/SP e como 
objetivo geral elucidar os fatores que influenciaram na implantação da gestão 
socioambiental nas organizações pesquisadas, abrangendo as esferas econômicas, 
legais e culturais. Para tanto, apresenta-se uma discussão teórica das perspectivas 
empresariais econômicas alinhadas à sustentabilidade, dos aspectos legais e de 
incentivo à sustentabilidade, da cultura organizacional como relevante estratégica 
para implantação da gestão socioambiental em âmbito empresarial e do contexto 
local atinente à atividade couro calçadista e sua especial relação com o meio 
ambiente. As reflexões teóricas possibilitaram o levantamento dos três fatores 
(econômico, legal e cultural) que influenciaram na adoção da gestão socioambiental 
por empresas couro-calçadista e, posteriormente, propiciaram a elaboração do 
instrumento de pesquisa aplicado.  A pesquisa é de natureza exploratória de cunho 
qualitativo, cujos dados foram coletados por meio de questionário e avaliados por 
intermédio da escala de Likert. Com os dados apresentados foi possível realizar a 
análise dos fatores mais ocorrentes e abrangentes na implantação da gestão 
socioambiental nas organizações couro calçadista da cidade de Franca/SP, 
possibilitando-se auferir que dentre os fatores estudados que os fatores econômico e 
cultural foram relevantes, contudo o fator cultural foi considerado como o fator 
predominante. E, a título de contribuição, o presente estudo possibilita o 
entendimento e reflexão dos fatores que precisam ser trabalhados nas organizações 
empresariais na contemporaneidade de forma a propiciar o desenvolvimento 
regional sustentável. 
 
Palavras-chave: sustentabilidade empresarial; legislação socioambiental; cultura 

organizacional; desenvolvimento regional; gestão socioambiental.  



 

ABSTRACT 

 

 

The corporate sustainability has had a prominent role in the management of 
organizations by virtue of the involvement of natural phenomena, market demands, 
technological innovations, social needs and the increase in the number of consumers 
who choose a sustainable product. Therefore, the approach to the subject is due to the 
modernity and to business organizations need to incorporate environmental values in 
their management, seeking a sustainable development. The worldwide concern is 
evident and the numerous Treaties, Conferences and Meetings demonstrate the 
interest of Nations and States in order to find alternatives to reach a sustainable 
development. Within such context, the environment was devoted as a property 
constitutionally safeguarded in the Constitution of 1988 which conceived and 
encouraged other laws related to it. Thus, the great challenge for organizations is to 
seek a balance based on the environmental, economic and social tripod of 
sustainability, whose effect on organizations that adapt to this new scenario will result 
in the enhancement of their product in the consumer market, the achievement of its 
inherent social and environmental responsibility, and, above all, ensuring a healthy 
environment. Based on this, it is aimed to find out which factor - economic, legal and 
cultural - became predominant in the implementation of environmental management in 
leather-footwear business organizations in the city of Franca / SP. Hence, it presents a 
theoretical discussion of the economic business perspectives viewing sustainability, its 
legal aspects and motivation to protect the environment, the organizational culture as 
a relevant strategy for implementation of environmental management in business, and 
the local context regarding the shoe leather activity and its special relationship with the 
environment. The theoretical reflections allowed the arising of the three factors 
(economic, legal and cultural) that promoted the adoption of environmental 
management by leather-footwear companies and subsequently led to the development 
of the survey instrument. The research has a qualitative exploratory nature, where 
data were collected through a questionnaire using a Likert scale. According to the 
data, it was possible to analyze the most predominant factors in the enforcement of 
environmental management in the leather-footwear companies in Franca/SP, and the 
result states that among those factors, the economic and cultural factors were 
relevant, although the latter was considered as the predominant one. In addition, this 
study enables the understanding and reflection on the factors that need to be worked 
on in modern business organizations in order toenable regional sustainable 
development. 

 

Key-words: corporate sustainability; socioenvironmental legislation; organizational 

culture; regional development; environmental management.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Ao longo dos anos atividades empresariais e atitudes individuais se 

repetiram de forma indiscriminada e irresponsável em relação ao cuidado com o 

meio ambiente, propiciando gradativamente a escassez de recursos naturais 

destinados à sobrevivência da vida humana em velocidade maior do que a sua 

capacidade de regeneração, visto que “[...] ao oposto do que ocorrem com as 

necessidades humanas, os recursos com que conta a humanidade para satisfazê-lo 

apresentam-se finitos e severamente limitados” (NUSDEU, 2005, p. 25). 

A relação entre desenvolvimento econômico e meio ambiente passou a 

ser um pressuposto fundamental para a persecução de melhor qualidade de vida da 

sociedade mundial para as presentes e futuras gerações. 

Diante da necessidade de proteção e preservação do meio ambiente, 

Nações e Estados se mobilizaram mundialmente, por meio da realização de 

Encontros, Conferências e dentre outros eventos, na busca de alternativas e 

soluções que alcancem o desenvolvimento sustentável.  

No Brasil o meio ambiente foi constitucionalmente tutelado a partir da 

Constituição Federal de 1988, que definiu os fundamentos da proteção ambiental 

sob o prisma constitucional e estabeleceu os princípios ambientais que devem reger 

as relações, em especial as de natureza empresarial. Grizzi (2008, p. 30) salienta 

que “[...] a Constituição Federal preza concomitantemente pelo desenvolvimento 

social, desenvolvimento econômico e defesa e preservação do meio ambiente”. 

A Carta Magna também delineou a tríplice responsabilidade do agente 

causador do dano à natureza, cuja condenação é cumulativa e pode ser de âmbito 

cível, administrativo e criminal, dependendo da infração cometida e das 

consequências geradas. 

Neste contexto, as organizações empresariais são as grandes 

responsáveis pelas contribuições sociais e ambientais, incrementos econômicos e 

graves impactos ambientais, principalmente em âmbito local, o que torna 

imprescindível na contemporaneidade a incorporação de valores socioambientais 

nas organizações por meio de sua gestão. 

A gestão das empresas com vistas à aderência e à conscientização da 

essência da sustentabilidade na realidade social pode ser influenciada por muitos 
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fatores. Nesta pesquisa, serão abordados os três mais ocorrentes e abrangentes: 

econômico, legal e cultural. 

Há inúmeras evidências de que o processo de desenvolvimento leva a 

mudanças estruturais naquilo que as economias produzem. Neste viés, muitas 

sociedades já demonstram notável talento em introduzir tecnologias que conservam 

os recursos naturais que lhe são escassos.  

Nesse sentido, a questão de pesquisa é descobrir qual dentre os 

fatores estudados, econômico, legal e cultural, teve maior predominância na 

implantação da gestão socioambiental nas organizações couro calçadista da cidade 

de Franca/SP. 

E apresente pesquisa tem como objetivo geral elucidar os fatores que 

influenciaram na implantação da gestão socioambiental em organizações 

empresariais do setor couro calçadista da cidade de Franca/SP, abrangendo os 

aspectos econômicos, legais e culturais.  

Particularmente para a cidade de Franca e região, a atividade couro-

calçadista impulsiona o desenvolvimento na localidade, correspondendo a sua força 

motriz e ao mesmo tempo enseja a necessidade de um cuidado especial com o meio 

ambiente pela atividade ser considerada como potencialmente poluidora.  

Uma vez que as organizações são as protagonistas do processo de 

desenvolvimento regional sustentável, e cabe a elas planejar ações que respeitem 

as peculiaridades existentes na região e promovam o seu desenvolvimento, 

exercendo deste modo, sua responsabilidade social e ambiental junto à sociedade 

local. 

E como objetivos específicos almeja-se: contextualizar a 

sustentabilidade em âmbito empresarial, destacar as sanções e incentivos legais 

correspondentes, particularmente na atividade empresarial em análise, abordar os 

aspectos da cultura organizacional como estratégia, abarcar o contexto local no que 

diz respeito a atividade couro calçadista e sua relação com o meio ambiente, bem 

como apresentar os resultados obtido com a coleta de dados realizada. 

No atual contexto para a realização das atividades empresariais é 

necessário que os valores socioambientais estejam inseridos na organização, uma 

vez que a sociedade cobra que estes sejam o reflexo de sua gestão, atuando as 

organizações empresariais como agente local. Fadel e Smith (2009, p. 81) reforçam 

que “[...] é necessário trabalhar o local voltado para global, com o intuito de inibir que 
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a globalização continue a assolar o local com a pressão imposta de cima para baixo, 

do global para o local”. 

A presente pesquisa está organizada em sete capítulos. Além deste 

primeiro capítulo introdutório, o trabalho conta com mais seis capítulos de forma a 

fundamentar e apresentar a análise comparativa proposta. 

No segundo capítulo busca-se contextualizar a sustentabilidade em 

âmbito empresarial e as perspectivas econômicas relevantes das organizações 

empresariais alinhadas à sustentabilidade. 

No terceiro capítulo são destacados os aspectos legais e de incentivo à 

preservação e proteção do meio ambiente, particularmente na atividade empresarial 

em análise, destacando as sanções e imposições correspondentes. 

No quarto capítulo são abarcados os aspectos da cultura 

organizacional e como esta possui relevância estratégica para implantação e 

fortalecimento da gestão socioambiental, uma vez que a cultura da organização 

transcende a própria organização. 

No quinto capítulo aborda-se o contexto local da cidade de Franca 

abordando um breve histórico, bem como as características potencialmente nocivas 

da atividade couro-calçadista para o meio ambiente e os respectivos processos 

produtivos de curtimento de couro. 

No sexto capítulo apresentam-se os procedimentos metodológicos 

utilizados na elaboração da presente pesquisa, bem como a apresentação e análise 

dos dados coletados junto às organizações empresariais couro-calçadista estudadas 

da cidade de Franca/SP. 

No sétimo capítulo são evidenciadas as considerações em torno do 

objetivo proposto pela presente pesquisa, obtendo-se qual fator dentre os estudados 

teve maior influência para a adoção da gestão socioambiental nas empresas 

entrevistadas do setor couro-calçadista da cidade de Franca. 

Diante do exposto, a presente pesquisa justifica-se diante da atual 

dinâmica da sociedade contemporânea e da necessária e constante busca de 

conhecimento das organizações a alcançar a sustentabilidade empresarial. 

Quanto aos procedimentos metodológicos, a pesquisa classifica-se 

como exploratória de cunho qualitativo e revela um corte transversal, consistindo em 

uma pesquisa de campo aplicada por meio de questionário (vide anexo A), 

composto por vinte e quatro questões qualitativas, divididas em três dimensões 
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(econômica, legal e cultural), além de nove perguntas abertas. Os dados foram 

avaliados pela Escala Likert. 

Com os dados apresentados foi possível realizar a análise dos fatores 

mais ocorrentes e abrangentes na implantação da gestão socioambiental nas 

organizações couro calçadista, possibilitando auferir-se que dentre os fatores 

estudados, o fator cultural e o econômico foram relevantes, mas o fator cultural se 

sobressaiu dentre os estudados, sendo considerado como o fator predominante. 

Os resultados da pesquisa possibilitam o entendimento e a reflexão 

dos fatores que precisam ser trabalhados nas organizações empresariais na 

contemporaneidade, de forma a propiciar o desenvolvimento regional sustentável. 

Alicerçando as colocações acima mencionadas, destaca-se a reflexão 

de Santos (1995, p. 13) “[...] vivemos em uma condição de perplexidade diante de 

inúmeros dilemas nos mais diversos campos do saber e do viver. Que além de 

serem fontes de angústia e desconforto, são também desafios à imaginação, à 

criatividade e ao pensamento”. 
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2 SUSTENTABILIDADE NAS ORGANIZAÇÕES EMPRESARIAIS 

 

 

Serão abordados neste capítulo aspectos sobre as organizações 

empresariais e a sustentabilidade discorrendo sobre a facilidade da informação aos 

consumidores que estão mais exigentes à aquisição de um produto sustentável, das 

exigências mercadológicas, do avanço da tecnologia, dos ditames e parâmetros 

ambientais e da proteção e a preservação do meio ambiente em virtude do 

acometimento de diversos eventos naturais que estão acontecendo com uma maior 

frequência e intensidade cada vez mais acentuada, dentre outros fatores que 

culminaram no despertar das organizações à sustentabilidade. 

 

 

2.1 SUSTENTABILIDADE  

 

 

Nas palavras de Silva (2003, p. 26-27), sustentabilidade “[...] consiste 

na exploração equilibrada dos recursos naturais, nos limites da satisfação das 

necessidades e do bem-estar da presente geração, assim como de sua conservação 

no interesse das gerações futuras”. Sirvinskas (2003, p. 5-6) compreende por 

sustentabilidade “[...] a conciliação de duas situações aparentemente antagônicas”, 

sendo que de um lado tem-se “[...] a necessidade da preservação do meio ambiente, 

e, de outro a necessidade de incentivar o desenvolvimento econômico” 

(SIRVINSKAS, 2003, p. 5-6). 

No contexto organizacional, este tripé é internacionalmente chamado 

de “Triple Bottom Line” (TBL), também conhecido como 3Ps (People, Planet e Profit 

– Pessoas, Planeta e Lucro, respectivamente), que descreve o desenvolvimento 

sustentável como medida de desempenho (BRANDÃO; SANTOS, 2007) e 

corresponde aos resultados de uma organização medidos em termos sociais, 

ambientais e econômicos. 

Para Grizzi (2008, p. 30), a sustentabilidade sócio-econômico-

ambiental possui valor constitucional, que preza, concomitantemente, pelo 
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desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, defesa e preservação do meio 

ambiente. 

As definições sobre sustentabilidade são muitas, mas todas indicam o 

mesmo caminho, salientando que “[...] não existe ainda um consenso sobre as 

dimensões e a essencialidade do desenvolvimento sustentável” (NASCIMENTO; 

VIANNA, 2007, p.8-9). 

Nesse sentido, uma sociedade somente é sustentável se“ [...] atender, 

simultaneamente, aos critérios de relevância social, prudência ecológica e 

viabilidade econômica, que corresponde aos três pilares do desenvolvimento 

sustentável” (SACHS, 2002, p.35), retratado pela Figura (1) abaixo: 

 

Figura 1 – Desenvolvimento sustentável – tripé da sustentabilidade empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Tinoco (2010, p. 15) 

 

Frente o exposto, entende-se o desenvolvimento sustentável como um 

conceito sistêmico que se traduz num modelo que incorpora os aspectos 

econômicos, ambientais e sociais, representando a relevância do conjunto, ou seja, 

não há desenvolvimento sustentável se a ênfase ocorrer de forma fragmentada, em 

uma ou outra face do tripé da sustentabilidade. 

As organizações, muitas vezes, são as grandes responsáveis pelas 

contribuições sociais e econômicas, mas também, contraditoriamente, pelos 
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significativos danos ambientais. Deste modo, emerge na aurora deste século, a 

necessidade das organizações empresariais incluírem ou fortalecerem o conceito de 

sustentabilidade, de modo sistêmico. 

Para Veiga (2008, p. 89), o desenvolvimento sustentável é “[...] valor 

fundamental para o século XXI e deve ser entendido como síntese da dialética 

socioambiental, em relação à séria falha metabólica na relação da humanidade com 

a natureza que se aprofundou com a revolução industrial”. 

Uma das definição para o desenvolvimento sustentável está contida no 

Relatório de Brundtland, desenvolvido pela Organização das Nações Unidas (ONU, 

1987), intitulado também como “Nosso Futuro Comum”, que reporta ao 

desenvolvimento sustentável da seguinte maneira: 

 

O desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração 
atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem 
as suas próprias necessidades, significa possibilitar que as pessoas, agora 
e no futuro, atinjam um nível satisfatório de desenvolvimento social e 
econômico e de realização humana e cultural, fazendo, ao mesmo tempo, 
um uso razoável dos recursos da terra e preservando as espécies e os 
habitats naturais. (ONU, 1987). 

 

No recente encontro denominado Rio + 20 (2012), o desenvolvimento 

sustentável foi definido como sendo o “[...] modelo que prevê a integração entre 

economia, sociedade e meio ambiente. Em outras palavras, é a noção de que o 

crescimento econômico deve levar em consideração a inclusão social e a proteção 

ambiental” (ONU, 2012). 

Para alcançar o desenvolvimento sustentável, é necessária a 

conjunção de desenvolvimento econômico e proteção/preservação do ambiente. 

Para Liberato (2007, p. 20) “[...] o desenvolvimento sustentável consiste em uma 

nova perspectiva das políticas governamentais internas e internacionais, capaz de 

aliar o progresso econômico à proteção ambiental”. 

Enfatiza-se que a questão fundamental atual é de como desenvolver 

uma coerente estrutura social e econômica capaz de realizar um equilíbrio entre 

produção/consumo e recursos naturais. Assim, de acordo com Derani (2009, p. 120-

121) uma 

 

[...] política ambiental vinculada a uma política econômica, assentada nos 
pressupostos do desenvolvimento sustentável, é essencialmente uma 
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estratégia de risco destinada a minimizar a tensão potencial entre 
desenvolvimento econômico e sustentabilidade ecológica. 

 

As empresas possuem imprescindível papel neste cenário regional, 

uma vez que se caracterizam como pressupostos de mudanças e inovações e 

contribuem de forma efetiva para o desenvolvimento regional. Nesse sentido, Costa 

(2005, p. 477) afirma que “[...] o desenvolvimento passa pelo desenvolvimento 

regional ou, como na realidade tem de ser visto, desenvolvimento e desenvolvimento 

regional são apenas uma e a mesma coisa: todo o desenvolvimento tem de ser 

desenvolvimento regional”. 

Os avanços tecnológicos têm impulsionado mudanças importantes em 

vários aspectos que interferem diretamente no desenvolvimento regional, 

possibilitando conceder maior flexibilidade nos processos produtivos e inserindo 

técnicas que auxiliam na gestão socioambiental nas organizações. 

Para Almeida (2002, p. 82): 
 

[...] cabe às empresas, de qualquer porte, mobilizar sua capacidade de 
empreender e de criar para descobrir novas formas de produzir bens e 
serviços que gerem mais qualidade de vida para mais gente, com menos 
quantidade de recursos naturais. [...] A inovação, no caso, não é apenas 
tecnológica, mas também econômica, social, institucional e política [...]. 

 

Compreender essa mudança de paradigma é vital para a 

competitividade, pois o mercado está cada dia mais aberto e competitivo, fazendo 

com que as empresas tenham que se preocupar com o controle dos impactos 

ambientais. 

Os administradores passaram a se preocupar mais com as pessoas e 

com o meio em que interagem, conscientizando que a responsabilidade empresarial 

em relação ao meio ambiente deixou de ser apenas uma postura frente às 

imposições para transformar-se em atitudes voluntárias, superando as próprias 

expectativas da sociedade. 

Este cenário que, a princípio estimula e propicia as organizações a 

rever suas atitudes e posicionamentos diante da sustentabilidade, possibilita a 

incorporação de valores socioambientais em sua gestão. Não representando apenas 

uma postura reativa às exigências legais e mercadológicas ou às pressões de 

grupos ambientalistas, mas significa um novo horizonte para as organizações 
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descobrirem as vantagens existentes na realização da sustentabilidade empresarial 

por meio de sua gestão. 

A crescente preocupação com as questões sociais e ambientais tem 

levado as indústrias brasileiras a buscarem alternativas tecnológicas mais limpas e 

matérias-primas menos tóxicas, a fim de reduzir o impacto e a degradação 

ambiental. A conscientização da sociedade e a legislação ambiental têm induzido as 

empresas a possuir uma relação mais sustentável com o meio ambiente, não 

fornecendo mais espaço para a exacerbação do lucro obtido à custa do 

comprometimento do meio ambiente. 

Com o avanço da administração moderna as empresas percebem que 

somente pelo crescimento sustentável é que se garante a sobrevivência num mundo 

altamente competitivo e globalizado (BANDOS, 2011). Assevera-se que: 

 

[...] isso só foi possível porque o casamento da ciência com a tecnologia 
multiplicou de forma exponencial a capacidade de inovação das sociedades. 
Enquanto no crescimento antigo predominava a devora pelos recursos 
naturais pela força física do trabalho humano, o alicerce do crescimento 
moderno passou cada vez mais a depender do uso inteligente das 
inovações que tornam o trabalho mais decente e qualificado, além de 
conservar os ecossistemas. (VEIGA, 2007, p. 54). 

 

A indústria tem sido forçada a investir em modificações de processo, 

aperfeiçoamento de mão de obra, substituição de insumos, redução de geração de 

resíduos e racionalização de consumo de recursos naturais objetivando obter uma 

produção sustentável que nos termos do processo de Marrakech é definida 

 

[...] como sendo a incorporação, ao longo de todo o ciclo de vida de bens e 
serviços, das melhores alternativas possíveis para minimizar impactos 
ambientais e sociais. Acredita-se que esta abordagem reduz, prevenindo 
mais do que mitigando, impactos ambientais e minimiza riscos à saúde 
humana, gerando efeitos econômicos e sociais positivos. (MINISTÉRIO DO 
MEIO AMBIENTE, 2013). 

 

Um dos fatores mais relevante que leva as empresas a adotarem 

práticas sustentáveis é o econômico, uma vez que a inclusão do fator sustentável no 

modelo de gestão e produção pode acarretar em redução de custos nas empresas 

por medidas simples, como reciclagem de lixo, reaproveitamento da água, utilização 

da luz solar, eliminação do desperdício, dentre outras. 

Além da adoção de soluções técnicas de acordo com a peculiaridade 

da atividade da empresa e, nesse sentido, o setor industrial, estigmatizado como um 
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dos principais responsáveis pela grave situação ambiental do planeta e também 

pelas crescentes exigências legais, com relação aos resíduos gerados, tem reagido 

pró-ativamente, a partir da implantação de estratégias de gestão como produção 

limpa, certificação ambiental, redução de resíduos tóxicos, reciclagem e reuso, 

dentre outras. 

A grande vantagem das tecnologias “limpas” está na possibilidade de 

reverter um custo em benefício, ou seja, o que seria antes tratado como um 

obstáculo e meras exigências legais passam a representar um novo mercado, que 

também permite a redução de possíveis danos ambientais e custos operacionais, 

além de construir a imagem da empresa em um patrimônio intangível sob o aspecto 

da realização da função socioambiental e de seu comprometimento com a 

sociedade. Para Assumpção (2006, p. 16), a possível ocorrência de danos 

ambientais pode ser fatal à reputação da organização. Nesse sentido, destaca que 

 

A repercussão de um acidente ambiental pode prejudicar a imagem de 
empresas e produtos no mercado consumidor e também comprometer a 
saúde financeira de uma empresa. Ou, ao contrário, pode se tornar uma 
oportunidade de mercados, para aquelas que conseguem demonstrar 
desempenhos ambientais satisfatórios. 

 

A busca por alternativas que minimizem os impactos negativos da 

atividade produtiva tem motivado o setor industrial a investir em soluções, que 

também se refletem em economia e melhoria da competitividade, acarretando na 

revisão de padrões, modelos de comportamento, crenças e práticas 

institucionalizadas que devem ser modificadas. Veiga (2008, p. 114) salienta que 

 

Há inúmeras evidências de que o processo de desenvolvimento leva a 
mudanças estruturais naquilo que as economias produzem. E muitas 
sociedades já demonstram notável talento em introduzir tecnologias que 
conservam os recursos que lhe são escassos. Em princípio, os fatores que 
podem levar a mudanças na composição e nas técnicas da produção 
podem ser suficientemente fortes para que os efeitos ambientalmente 
adversos do aumento da atividade econômica sejam evitados ou superados. 

 

Na medida em que crescem as demandas decorrentes de maior 

consciência ambiental e de justiça social, é certo que as empresas com tal 

pensamento estratégico se colocarão em condições competitivas absolutamente 

diferenciadas, garantindo antecipadamente um novo posicionamento no mercado e 

assegurando bons resultados econômicos. 
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A inovação para a sustentabilidade precisa fazer parte do planejamento 

estratégico da empresa, pois as organizações enxergam a sustentabilidade como 

um subconjunto da gestão e não como parte integrante do processo de gestão como 

um todo. Assim, “[...] a expansão da consciência coletiva com relação ao meio 

ambiente e a complexidade das demandas atuais que a sociedade repassa às 

organizações induzem a um novo posicionamento diante de tais questões” 

(TACHIZAWA; ANDRADE, 2012, p. 19). 

Ancorando-se às informações supracitadas, em maio de 2011, foi 

realizada uma pesquisa com 63 entrevistados de empresas filiadas à Fundação 

Nacional da Qualidade (FNQ), auferindo que: 

 

[...] 97% consideram fundamental que as organizações inovem para buscar 
a sustentabilidade, tanto do negócio quanto da economia e do planeta. 
Apesar dessa consciência, 70% dos participantes do estudo acreditam que 
as empresas, de maneira geral, estão preocupadas, mas não direcionam 
seus investimentos em inovações com foco no crescimento sustentável. O 
levantamento mostra ainda que 27% dos entrevistados apontaram a gestão 
como a principal preocupação das empresas em que trabalham, enquanto 
22% indicaram a sustentabilidade e 19% a redução de custos (MACHADO, 
2011). 

 

Uma peculiar questão que influencia nitidamente o mercado e 

consequentemente o lucro obtido pelas empresas exportadoras de produtos são as 

exigências internacionais relativas aos padrões ambientais que devem ser seguidos. 

Para Pires (2007, p. 8) 

 

Os principais pontos discutidos dentro da OMC são: o acesso a mercados e 
os requisitos ambientais; os efeitos da legalização do comércio sobre o 
meio ambiente e das políticas ambientais sobre o comércio; a exportação 
de bens proibidos domesticamente; a relação entre serviços e meio 
ambiente; a relação entre os acordos ambientais multilaterais e a OMC; a 
relação entre meio ambiente e a propriedade intelectual; a transparência e a 
relação da OMC com outras organizações. 

 

A Organização Mundial do Comércio (OMC) vem assumindo um papel 

importante na conciliação entre desenvolvimento e proteção do meio ambiente ao 

tornar-se mais flexível, uma vez que o comércio somente será sustentável se 

agregar como instrumentos, determinados valores que preservem a própria 

circulação de bens e serviços e nesse contexto o conceito de economia verde tem 

se destacado. 
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Um dos conceitos difundidos acerca da economia verde é aquele em 

que "[...] resulta em melhoria do bem-estar humano e equidade social, ao mesmo 

tempo em que reduz significativamente os riscos ambientais e a escassez ecológica" 

(UNEP, 2011, p. 16). 

Além do fato dos resíduos oriundos de determinadas atividade 

poderem, atualmente, com os novos conceitos, ser transformados em fontes de 

renda, como no caso da reciclagem, compostagem, dentre outros, a economia verde 

vai muito além do simples reaproveitamento de alguns materiais, mas engloba 

diversos fatores que devem ser levados em conta para propiciá-la. Sobre essa 

afirmativa, Tadeu et al. (2012, p. 178) relatam que: 

 

Quando há melhor qualidade do ar e da água, as pessoas adoecem menos. 
Com menos produção de lixo, haverá menos descarte nos aterros e menor 
a chance de resíduos em locais inadequados... A saúde coletiva e a 
existência humana dependem do que é feito do planeta. 

 

É essencial para a gestão socioambiental da empresa que esta 

divulgue e informe a sociedade de sua atuação, a qual comumente se aufere pelo 

marketing da respectiva organização. Uma vez que alcançar e cativar consumidores 

de uma determinada marca é uma ferramenta importante para divulgar as práticas 

sustentáveis e sociais da empresa, pois dessa forma, agrega valor à marca e ao 

mesmo tempo ratifica sua atuação embasada nos princípios da transparência e 

respeito ao meio ambiente. 

E neste sentido, as empresas tem se utilizado do marketing verde para 

divulgar e informar o compromisso socioambiental assumido junto à sociedade. 

 

 

2.2 MARKETING VERDE 

 

 

O marketing verde constitui um importante instrumento para as 

organizações, pois possibilita a vinculação da marca, produto ou serviço a uma 

imagem ecologicamente consciente, já que transparece para a sociedade o seu 

posicionamento sustentável, revelando seus valores, missão, ações, visão, etc. 
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Para Cobra (1992, p. 29), marketing pode ser definido como “[...] mais 

do que uma forma de sentir o mercado e adaptar os serviços - é um compromisso 

com a busca da melhoria da qualidade de vida das pessoas”. 

O marketing verde pode ser conceituado como uma ferramenta 

mercadológica de apoio no acompanhamento dos diversos processos de elaboração 

e concepção, produção, entrega ao cliente e o descarte de um produto, estimulando 

a busca por parte das organizações por um lucro obtido de forma ética, responsável 

e com ações (BOTELHO; MANOLESCU, 2010). 

Um traço característico da contemporaneidade pode ser visto na ação 

do “consumidor verde”. Estes não adquirem produtos somente pela qualidade e 

preço respectivo, mas adquirem pelo fato de serem sustentáveis. O consumidor “[...] 

do futuro, inclusive no Brasil, passará a privilegiar não apenas preço e qualidade, 

mas principalmente o comportamento social das empresas fabricantes desse 

produto” (TACHIZAWA; ANDRADE, 2012, p. 5). 

O consumidor busca muito mais que satisfazer sua necessidade 

individual ao adquirir produtos de empresas que tenham práticas sustentáveis e 

ações sociais para com a coletividade, pois “[...] o produto não pode ser prejudicial 

ao ambiente em nenhuma etapa do seu ciclo de vida, pois se acredita que o simples 

ato da compra determina uma atitude de depredação ou preservação” 

(LAYRARGUES, 2000, p. 85). 

Sobre o exposto, Cavalcanti (2011, p. 54) menciona que 

 
O que é possível notar relativamente a esse aspecto é que a disposição de 
pagar mais cresce com o grau de consciência do consumidor, chegando a 
um patamar máximo de 20% a ser despendido a mais pelo mesmo, tanto 
em razão da observância de critérios ambientais por parte da empresa, 
quanto pelo status que a aquisição do produto proporciona. 

 

Na última pesquisa do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e 

Estatística (IBOPE) realizada com 400 médias e grandes empresas brasileiras e 

multinacionais atuantes no Brasil dos ramos da indústria, comércio e serviços, 

constatou-se que 

 

As pressões de clientes e consumidores para que a empresa seja 
sustentável também aparecem no estudo, uma vez que 70% dos 
entrevistados afirmaram que seus clientes já procuraram saber se a 
organização tem algum projeto de sustentabilidade implantado (IBOPE..., 
2011). 
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Na mesma pesquisa, verificou-se também que 91% dos empresários 

acreditam que os consumidores do ano de 2022 estarão mais atentos ao 

posicionamento sustentável por terem oportunidade de comprar marcas de 

organizações socialmente responsáveis; 83% dos empresários acham que os 

consumidores estarão dispostos a pagar mais caro por produtos que não agridam o 

meio ambiente, e 69% consideram que a relação custo/benefício será o critério 

principal de compra (IBOPE..., 2011). 

Atualmente, em virtude dos meios de comunicação e ofertas serem 

abundantes, os consumidores estão cada vez mais conscientes do poder que 

possuem ao adquirem determinado produto. Nesse sentido eles poderão se valer 

dos selos verdes e certificações ambientais para adquirir comprovadamente um 

produto sustentável, dado que sua atuação repercutirá na “[...] humanidade e em 

toda a vida que será herdada por aqueles que ainda não nasceram” (VEIGA, 2010, 

p. 33). 

A pesquisa do IBOPE (2011) constatou como o empresariado trata a 

questão ambiental, conforme resultados abaixo: 

 

O estudo mostra que 94% dos entrevistados dizem ter conhecimento sobre 
o assunto. Porém, apenas 48% das empresas ouvidas têm políticas de 
sustentabilidade com metas e ações planejadas. Outras 45% praticam 
ações pontuais e 7% afirmam não ter qualquer medida para um modelo de 
gestão sustentável. Em 52% das entrevistas, as áreas que elaboram e 
executam as ações são distintas. Das áreas responsáveis pela execução, 
em mais de 40% das empresas são as equipes de marketing e comercial 
que geram as ações. 

 

Desta forma, pode-se concluir que “[...] talvez isso indique que o peso 

das ações ainda se volte para a imagem da empresa ou de seus produtos, mais do 

que um comprometimento com o médio e longo prazo”, explica o diretor executivo 

do IBOPE Ambiental, Shigueo Watanabe (IBOPE..., 2011). 

É fundamental que os administradores das organizações dirijam as 

questões da sustentabilidade sob uma ótica empresarial estratégica, no sentido de 

representar para a organização um diferencial no mercado de consumo, que é tão 

competitivo. Nesse sentido 

 
As organizações no novo contexto necessitam partilhar do entendimento de 
que deve existir um objetivo comum, não um conflito, entre desenvolvimento 
econômico e proteção ambiental, tanto para o presente momento como para 
as gerações futuras. (TACHIZAWA; ANDRADE, 2012, p. 16). 
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O empreendedorismo sustentável assume globalmente suas 

obrigações com a preservação do meio ambiente, ao clamar pela incorporação de 

valores socioambientais na gestão, já que as organizações que visam o sucesso 

devem incluir a sustentabilidade como questão estratégica para sobrevivência e 

prosperidade dos seus negócios. Dornelas (2012, p. 9) salienta que 

 

O momento atual pode ser chamado a era do empreendedorismo, pois os 
empreendedores estão eliminando barreiras comerciais e culturais, 
encurtando distâncias, globalizando e renovando os conceitos econômicos, 
criando novas relações de trabalho e novos empregos, quebrando 
paradigmas e gerando riqueza para a sociedade. 

 

Neste viés, os esforços de Marketing são concentrados na criação, 

divulgação e comunicação aos consumidores sobre as características benéficas de 

determinado produto ou serviço, motivando-os, assim, a optar por determinado 

produto ou serviço. Essas atitudes correspondem a uma das principais estratégias 

das organizações empresariais, que perpassam pelo processo produtivo até o pós-

venda. 

O marketing verde e a gestão de resíduos sólidos vinculam a marca do 

produto ou serviço a uma imagem ambientalmente consciente, na qual a empresa 

faz sua parte perante a sociedade e busca contribuir para o desenvolvimento 

regional sustentável. 

Uma das formas que a organização tem para transparecer à sociedade 

as suas ações, informações econômicas, sociais, etc., é por meio da realização do 

Balanço Social e do Relatório de Sustentabilidade, que servem como um 

instrumento adequado para avaliar e multiplicar o exercício da responsabilidade 

social empresarial, além de representar uma excelente estratégia de marketing. 

 

 

2.3 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE E BALANÇO SOCIAL 

 

 

As empresas representam importantes pilares para impulsionar o 

desenvolvimento regional sustentável, na medida em que “[...] são agentes que 

geram riqueza material e demais tipos de riqueza, portanto, precisam promover o 
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desenvolvimento sustentável, mesurá-lo, registrá-lo em seus demonstrativos e 

evidenciá-lo à sociedade” (TINOCO, 2010, p. 7). 

Os meios de comunicação e divulgação têm tornado mais acessíveis 

aos consumidores informações que evidenciam as práticas de responsabilidade 

socioambiental nas organizações empresariais, expondo os relatórios de 

sustentabilidade e balanço social. 

Tinoco (2010, p. 7) define balanço social como 

 

[...] um instrumento de gestão e de informação que vise evidenciar, de 
forma mais transparente possível, informações contábeis, econômicas, 
ambientais e sociais do desempenho das entidades, ao mais diferenciados 
usuários das informações, na busca do desenvolvimento sustentável. 

 

O relatório de sustentabilidade tem o propósito de prestar contas para 

consumidores, fornecedores, parceiros, funcionário e outros quanto ao seu 

desempenho organizacional sustentável com clareza e fidelidade. 

Ernst Ligteringen, presidente da Global Reporting Initiative, menciona 

que os relatórios de sustentabilidade permitem às empresas desenvolver três 

elementos: 

 

- desenvolver uma estratégia de gestão voltada para o futuro, baseada em 
informações consistentes sobre os impactos positivos e negativos da 
sustentabilidade, tanto causados pela empresa como por fatores externos, 
tais como alterações climáticas ou questões de direitos humanos; 
- melhorar o diálogo entre os acionistas, o que auxilia as empresas a 
identificar riscos e oportunidades ligados à sustentabilidade; e 
- ajudar a mudar a mentalidade, buscando o que faz sentido para os 
negócios em um mundo dinâmico, onde importa não somente o âmbito 
financeiro, mas também o econômico, o social e o ambiental. (BITARELLO, 
2012). 

 

Na mesma entrevista acima mencionada, também foi destacado sobre 

a realização dos relatórios de sustentabilidades nas empresas, que mesmo não 

sendo obrigatórios, veem sendo adotados voluntariamente por grande parte das 

organizações: 

 

Das 250 maiores empresas do mundo, cerca de 80% produzem relatórios. 
O Brasil é o líder em publicações na América Latina, com mais de 60 
relatórios anuais de sustentabilidade. Pesquisas indicam que 82% das 
pessoas formam uma imagem mais positiva da empresa quando encontram 
informações sobre sustentabilidade em relatórios (A IMPORTÂNCIA..., 
2012). 
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A elaboração do balanço social não é obrigatória, exceto para as 

companhias abertas em virtude do advento da Lei Federal nº. 11.638 de 28 de 

dezembro de 2007 que consagrou a sua obrigatoriedade.  

As empresas que aderem à gestão socioambiental podem ter retornos 

consideráveis, como a valorização de suas ações na bolsa de valores, no mercado 

de consumo junto a fornecedores ou uma maior aceitação e procura de seus 

produtos pelos consumidores. Nessa perspectiva 

 
[...] não é necessário que se criem leis para obrigar os empresários a 
publicar seus balanços sociais uma vez que as próprias empresas podem 
sentir necessidade de elaborá-lo e divulgá-lo. As empresas que fazem 
gestão ambiental, elaboram e voluntariamente, publicam, esses relatórios 
podem auferir retornos substanciais sob a forma de valorização nas ações 
em bolsas de valores ou em forma de maior aceitação por parte dos 
consumidores e interessados em geral em função do uso de uma imagem 
de empresa respeitadora do meio e, portanto da sociedade. (CARVALHO, 
2000, p. 4). 

 

Entretanto, a contabilidade tem mensurado além da dimensão 

financeira e patrimonial outras demonstrações relativas à esfera ambiental e social. 

E partir disto a Resolução nº 1.003 de 2004 do Conselho Federal de Contabilidade 

(CFC), determinou que publicação do Balanço Social passou a ser obrigatória para 

empresas e profissionais, independentemente do porte, as quais devem divulgar 

informações de natureza social e ambiental, objetivando proporcionar maior 

transparência à sociedade sobre a participação e a responsabilidade social das 

organizações.  

Salienta-se que as resoluções, como a citada acima, não tem força de 

lei e por este motivo apesar de regular a obrigatoriedade de divulgação do balanço 

social com aspectos socioambientais e do relatório de sustentabilidade em âmbito 

contábil não são oponíveis a todos. Apesar da divulgação do balanço social e do 

relatório sustentável ser fundamental para garantir a transparência das atividades da 

empresa aos consumidores, em especial nas organizações empresariais 

potencialmente poluidoras. 

A incorporação dos valores socioambientais deve ocorrer em todo o 

processo produtivo até o descarte correto do produto após consumo, simbolizando 

ações que representam responsabilidade da empresa e que vão muito além da 

simples entrega do produto ao mercado de consumo. 
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2.4 LOGÍSTICA REVERSA E A RESPONSABILIDADE DAS ORGANIZAÇÕES 
APÓS CONSUMO 

 

 

Na cidade de Franca, localizada no Estado de São Paulo, existem 

muitas empresas do setor couro-calçadista que produzem resíduos prejudiciais para 

o meio ambiente. Nesta seara, é importante que as organizações agreguem valores 

socioambientais em sua gestão, denotando responsabilidade junto à coletividade e 

estimulando o desenvolvimento regional de forma sustentável. 

Nesse contexto, a responsabilidade das organizações empresariais se 

acentuam de forma considerável, na medida em que podem reduzir os resíduos 

provenientes de sua atividade e descartá-los adequadamente. 

Uma empresa que atua com responsabilidade pós-consumo é aquela 

que assume todo o planejamento e custos operacionais para o recolhimento do 

produto já utilizado, para que o mesmo não seja jogado no lixo comum. 

Essa responsabilidade é muito valorizada no contexto da logística 

reversa, responsável por retirar o produto das mãos do consumidor e encaminhá-lo 

ao setor de troca, reposição ou reciclagem.  Para Leite (2009, p. 16-17), a logística é 

a área 

 
[...] empresarial que planeja, opera e controla o fluxo e as informações 
logísticas correspondentes, do retorno dos bens de pós-venda e pós-
consumo ao ciclo dos negócios ou ao ciclo produtivo, por meio dos canais 
de distribuição reversos, agregando-lhes valor de diversas naturezas: 
econômico, de imagem corporativa, entre outros.  

 

As atividades da logística reversa 

 

[...]variam desde a simples revenda de um produto até os processos que 
abrangem etapas como: coleta, inspeção, separação, levando a uma 
remanufatura ou reciclagem. A logística reversa envolve todas as operações 
relacionadas à reutilização de produtos e materiais, na busca de uma 
recuperação sustentável. Como procedimento logístico, trata também do 
fluxo de materiais que retornam por algum motivo (devoluções de clientes, 
retorno de embalagens, retorno de produtos e/ou materiais para atender à 
legislação etc.). A logística reversa não trata apenas do fluxo físico de 
produtos, mas também de todas as informações envolvidas no processo. 
(CAMPOS, 2006, p. 10). 

 

Esse fluxo reverso tem ganhado cada vez mais espaço no âmbito 

empresarial em função da preocupação com o desgaste do meio ambiente e, como 
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consequência, a escassez de matéria-prima e a conscientização da população para 

a importância de uma produção mais sustentável. 

Em grande parte, os produtos pós-consumo já têm serventia em um 

processo da área comercial ou industrial em virtude da necessidade de recolocar 

estes produtos de forma segura na sociedade e no meio ambiente, certificando-se 

de que não irão trazer prejuízos. 

Nesse contexto, foi criada a Lei 12.305 de 2010, que instituiu a nova 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, tendo como inovações, dentre outras, a 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e a logística reversa. 

Em especial o art. 3º, inciso XII, da lei mencionada, denomina a 

logística reversa como sendo: 

 

XII - um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado 
por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a 
coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para 
reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra 
destinação final ambientalmente adequada (BRASIL, 2010). 

 

Existem vários procedimentos para o tratamento dos resíduos sólidos 

urbanos, visto que cada um possui características físicas e químicas diferentes. As 

técnicas de tratamento são destinadas a reduzir o potencial dos mesmos, buscando 

minimizar os impactos do meio ambiente. 

O gerenciamento de resíduos sólidos estimula as empresas a 

adotarem práticas para a redução dos custos totais de um produto ou para agregar 

valor ao mesmo, tornando o processo produtivo mais rentável e competitivo. 

Deste modo, Tadeu (et al., 2012, p. 50) destaca que logística reversa 

contém pressupostos de sustentabilidade em suas prerrogativas. Assim, de acordo 

com a afirmação extraída do livro “logística reversa”, a logística verde 

 
[...] surge para oferecer uma alternativa de interação entre as dimensões 
sociais, econômicas e, principalmente, ambientais na logística reversa. Um 
dos seus objetivos é mostrar as empresas que além dos custos dos seus 
negócios elas devem considerar os custos externos, que em grande parte, 
são causadas por elas mesmas. Sendo assim, a logística verde se 
preocupa com a logística reversa, no manejo dos custos intrínsecos de suas 
atividades. 

 

Neste sentido, as disposições acima são de especial importância para 

a proteção do meio ambiente, em especial para as empresas que possuem 
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atividades potencialmente poluidora, como é o caso da atividade couro-calçadista 

em análise, pois o desenvolvimento econômico e a proteção ao meio ambiente 

devem coexistir harmonicamente na promoção do desenvolvimento sustentável, de 

forma a contribuir especialmente para a prosperidade da localidade onde a empresa 

se situa, alcançando, deste modo, o desenvolvimento regional sustentável por 

intermédio da gestão socioambiental. 

Na cidade de Franca, que é o universo desta pesquisa, muitas 

empresas do setor couro calçadista já adotou a logística reversa como forma de 

perfazer sua responsabilidade após consumo, em especial pela nocividade dos 

rejeitos produzidos em razão da atividade, sejam os efluentes os resíduos sólidos 

em atendimento ao artigo 3ºVIIda Lei 12.305 de 2010 (Política Nacional dos 

Resíduos Sólidos): 

 

Destinação final ambientalmente adequada: destinação de resíduos que 
inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o 
aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos 
competentes do Sisnama, do SNVS e do Suasa, entre elas a disposição 
final, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos 
ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos 
ambientais adversos (BRASIL, 2010). 

 

Ademais, nas empresas que implantaram a gestão socioambiental o 

ciclo produtivo deve conter práticas/ações socioambientais desde a escolha do 

fornecedor até o descarte adequado dos efluentes, resíduos recicláveis e dos 

rejeitos, que conforme a o art.3º, XV da Lei de Resíduos Sólidos, rejeitos são: “os 

resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e 

recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não 

apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente 

adequada”. (BRASIL, 2010). 

 

 

2.5 GESTÃO SOCIOAMBIENTAL NAS ORGANIZAÇÕES 
 

 

Vale ressaltar primeiramente que o crescimento desordenado das 

empresas em prol do lucro pode ocasionar consequências imensuráveis ao meio 

ambiente, que necessita de políticas públicas interligadas e interdisciplinares nas 
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esferas econômica, social, cultural e ambiental para promover o desenvolvimento 

regional. 

Esse fato tem exigido que as empresas assumam novos papéis, que 

vão além daqueles definidos pela ordem econômica, abrangendo a adoção da 

gestão socioambiental, que perpassa 

 

[...] as diretrizes e as atividades administrativas e operacionais, tais como 
planejamento, direção, controle, a locação de recursos e outras realizadas 
com o objetivo de obter efeitos positivos sobre o meio ambiente, quer 
reduzindo ou eliminando os danos ou problemas causados pelas ações 
humanas, quer evitando que eles surjam. (BARBIERI, 2004, p. 23). 

 

Segundo Tinoco e Kraemer (2004, p.109) a gestão ambiental pode ser 

definida como 

 

[...] o sistema que inclui a estrutura organizacional, atividades de 
planejamento, responsabilidades, praticas, procedimentos, processo e 
recursos para desenvolver, implementar, atingir, analisar criticamente e 
manter a política ambiental. É o que a empresa faz para minimizar ou 
eliminar os efeitos negativos provocados no ambiente por suas atividades. 

 

Nas palavras de Dias (2006, p. 89), a gestão ambiental tem como 

objetivo “[...] conseguir que os efeitos ambientais não ultrapassem a capacidade de 

carga do meio ambiente onde se encontra a organização, ou seja, obter-se um 

desenvolvimento sustentável”. 

Ressalta-se que a gestão socioambiental das organizações 

empresariais vai além da gestão ambiental de uma empresa, abrangendo também a 

esfera social, podendo ser entendida pela sociedade de consumo como um 

diferencial, um valor agregado à marca de forma indissociável que reflete 

positivamente e influência na decisão do consumidor. TACHIZAWA; ANDRADE 

menciona que a gestão socioambiental representa “[...] um importante instrumento 

gerencial para capacitação e criação de condições de competitividade para as 

organizações qualquer que seja seu segmento econômico” (2012, p. 40). 

Para uma gestão socioambiental efetiva é necessária à difusão e 

agregação dos valores socioambientais em toda a organização. E para ALIGLERI 

“[...] uma gestão responsável e sustentável é construída pelas pessoas, e a forma 

como a empresa interage com os seus colaboradores pode impactar mais no 

comprometimento, empenho e satisfação de que um bom salário” (2009, p. 45). 
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Nesse sentido, a gestão socioambiental pode ser influenciada pela 

cultura organizacional como sua estratégia e fundamento para a difusão dos valores 

e conceitos da inovação na gestão nas dependências internas e externas a 

organização. 

Há que se enfatizar que o papel do Governo na formulação de políticas 

regionais constitui um importante instrumento de execução de projetos que atendam 

às necessidades da população, ora como executor, ora como fiscalizador, visto que 

as políticas públicas contemporâneas constituem processos decisivos de 

governança e sustentabilidade. Na visão de Pais e Westphal (2006, p. 15): 

 
Ao se considerar o espaço local como um marco estratégico na construção 
de novas práticas e de compromissos públicos, destaca-se, como elemento 
chave, a gestão como uma forma de organização social e de relação entre o 
político, o econômico e o social. 

 

No presente paradigma de desenvolvimento, o Estado deve atuar 

preferencialmente como ente regulador, através dos meios apropriados, como 

financiador e fiscalizador de práticas socioambientais. Coadunando a este 

posicionamento Aligleri (2009, p. 22) acredita que 

 

[...] o caminho deve aproximar-se do trajeto percorrido pela gestão da 
qualidade que começou associada a um departamento específico nas 
organizações e, posteriormente, com a manutenção do tema dentro da 
gestão da empresa, deixou de existir enquanto setor por estar incorporada 
às diferentes unidades e operações de negócio. 

 

A questão fundamental atual consiste em como desenvolver uma 

coerente estrutura social e econômica capaz de realizar um equilíbrio entre 

produção/consumo e recursos naturais. Sendo assim,  

 
[...] a política ambiental vinculada a uma política econômica, assentada nos 
pressupostos do desenvolvimento sustentável, é essencialmente uma 
estratégia de risco destinada a minimizar a tensão potencial entre 
desenvolvimento econômico e sustentabilidade ecológica (DERANI, 2009, 
p. 120-121). 

 

Com esta concepção, é essencial que o Governo tenha foco também 

na inovação e na busca de resultados, contribuindo para a formulação de uma 

política que esteja voltada para o desenvolvimento social e redução das 

desigualdades regionais, de forma que propicie à população, principalmente as mais 

carentes, acesso à educação, ciência, saúde, comunicação, energia elétrica e 
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tecnologia, cujas responsabilidades sociais também são da empresa, em menor 

intensidade. 

As organizações precisam repensar sua gestão com base em valores 

sustentáveis em virtude dos novos tempos e as perspectivas deste milênio, em que 

a sustentabilidade servirá como meio de seleção entre as empresas e definirão sua 

sobrevivência. 

As ações podem ser realizadas na esfera social, ambiental e 

econômica, e quanto maior o equilíbrio entre essas, menor será a pobreza, a 

desigualdade social e a degradação ambiental, e maior será o crescimento 

econômico. 

Neste contexto e diante das considerações já realizadas na presente 

pesquisa, a implantação da gestão socioambiental traz inúmeras vantagens a 

empresa e a sociedade e, principalmente nas hipóteses das atividades 

potencialmente poluidoras, que é o caso do setor em análise, por possibilitar a 

conciliação entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental. 

 

 

2.6 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 
 

 

O aspecto econômico representa um dos mais importantes fatores que 

desencadeou o surgimento de diversos efeitos desfavoráveis para os seres vivos, 

como o efeito estufa, o desmatamento e as queimadas, bem como a exploração 

desenfreada dos recursos naturais em detrimento do habitat das gerações presentes 

e futuras. 

É extremamente relevante a proteção e preservação do meio ambiente 

que cada empresa deve ter, em especial nas que exercem atividades 

potencialmente poluidoras, como a couro-calçadista, que em virtude de sua natureza 

produzem resíduos extremamente prejudiciais ao meio ambiente, em especial 

durante o processo de curtimento de couro. 

Nesse sentido, o universo desta pesquisa correspondente às organizações 

empresariais couro-calçadista da cidade de Franca, que por representar sua 

principal fonte renda possui um amplo número de empresas do setor, o que clama 

uma maior preocupação e cuidado com o meio ambiente. 
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Outros valores passaram a fazer parte do objetivo das organizações, 

sob a ótica da preservação do meio ambiente, minimizando o impacto ambiental de 

suas atividades e realizando medidas sustentáveis no atual sistema globalizado, a 

fim de contribuir para a preservação e valorização do meio ambiente. 

Nesse sentido, Milaré (2007, p. 61) ressalva que 

 

O mero crescimento econômico vem sendo repensado com a busca de 
fórmulas alternativas, como o ecodesenvolvimento ou desenvolvimento 
sustentável, cuja característica principal consiste na possível e desejável 
conciliação entre o desenvolvimento integral, a preservação do meio 
ambiente e a melhoria da qualidade de vida- três metas indispensáveis. 

 

Esses valores baseiam-se no tripé econômico, social e ambiental que é 

formado por três aspectos: Pessoas, Planeta e Lucro, reconhecidos pela sigla PPL 

ou, no inglês, PPP (People, Planet and Proift). 

Barbieri (2007) menciona que a inovação e a sustentabilidade reúnem 

duplo esforço e consistem no desafio atual para as organizações, na medida em que 

a inovação na empresa deve estar pautada sob o tripé da sustentabilidade, cuja “[...] 

eficiência econômica só tem valor se conservar a natureza e produzir equidade 

social” (NASCIMENTO; VIANNA, 2007, p.8-9). 

Nesse contexto, a sustentabilidade se destaca como fator significativo 

que diferencia e propulsiona inúmeras vantagens para as organizações empresariais 

quando incluída na gestão, uma vez que altera o paradigma de obtenção de lucros 

financeiros em detrimento do meio ambiente. De acordo com Fiorati (2003, p. 146) 

 
O fator natureza é um dos pilares fundamentais à sustentação do modo de 
produção capitalista. Não há como conceber a realização de atividades 
econômicas sem que ocorram repercussões no meio ambiente, nesse 
sentido, quanto mais intensa a atividade econômica, em tempos de 
globalização, mais se fazem necessárias as normas de proteção ao meio 
ambiente. 

 

O desenvolvimento deve estar aliado à defesa do meio ambiente, 

conforme se pode averiguar no artigo 170, VI da CF, pois caso contrário, será fruto 

de um crescimento desordenado desvinculado de valores éticos ambientais. 

Nota-se também que promover o bem de todos e garantir o 

desenvolvimento nacional são objetivos estabelecidos nos artigo 3º da CF, que 

devem estar harmonizados e vinculados em quaisquer relações, especialmente nas 

atividades econômicas com a proteção e preservação do meio ambiente. 
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Segundo a declaração de princípios éticos da Carta da Terra(2000), é 

imprescindível, como nunca, que se inicie a busca de um novo começo, na qual as 

organizações empresariais devem trazer em si o grande potencial de mudar e 

melhorar o lugar onde estão instaladas. 

A Carta da Terra (2000) em seu texto enfatiza que 

 

Necessitamos com urgência de uma visão compartilhada de valores básicos 
para proporcionar um fundamento ético à comunidade mundial emergente. 
Portanto, juntos na esperança, afirmamos os seguintes princípios, 
interdependentes, visando a um modo de vida sustentável como padrão 
comum, através dos quais a conduta de todos os indivíduos, organizações, 
empresas, governos e instituições transnacionais serão dirigidos e 
avaliados. 

 

A busca contínua pela harmonia entre desenvolvimento econômico e 

preservação ambiental passa a ser um pressuposto fundamental para a persecução 

de melhor qualidade de vida da sociedade mundial e, por conseguinte, para o 

perfazimento da dignidade da pessoa humana, que, de acordo com Soares (2003, p. 

50), representa “[...] o atual desafio de repensar o desenvolvimento econômico e a 

proteção ambiental sob a ordem jurídica internacional”. 

Soares (2003, 70) ressalta a necessidade de uma efetiva coordenação 

em nível internacional, de esforços e de políticas ambientalistas no intuito da 

prevenção do meio ambiente, visto que: 

 

A atual tomada de consciência da necessidade de prevenir-se contra a 
degradação do meio ambiente encontra-se segmentada em inúmeras partes 
distribuídas pelos Estados, forçando os países a reconhecer que, no 
universo do planeta Terra, existe somente um único meio ambiente em 
relação e uma única maneira de ter-se uma regulamentação racional em 
relação a ele. 

 

Nesse sentido, o meio ambiente possui repercussões extraterritoriais 

que ultrapassam limites e fronteiras, e por isso, cada país deve lutar em prol de uma 

cooperação internacional que privilegia o bem estar e o interesse de todos, 

independentemente de raça ou nacionalidade. Consoante Freitas (2002, p. 7) 

 

O meio ambiente é, atualmente, um dos poucos assuntos que desperta o 
interesse de todas as nações, independentemente do regime político ou 
sistema econômico. É que as consequências dos danos ambientais não se 
confinam mais nos limites de determinados países ou regiões. Ultrapassam 
as fronteiras e, costumeiramente, vêm a atingir regiões distantes. Daí a 
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preocupação geral no trato da matéria que, em última análise, significa zelar 
pela própria sobrevivência do homem. 

 

Após eventos e conferências mundiais, além do acontecimento de 

diversos fenômenos naturais, pode-se dizer que as organizações são as grandes 

responsáveis pelas contribuições sociais e ambientais e também pelos significativos 

impactos ambientais decorrentes de suas atividades. 

Ademais são extremamente importantes, as Conferências e Encontros 

mundiais que propiciam os debates internacionais na busca pela conciliação entre 

desenvolvimento econômico e preservação ambiental. 
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3 ASPECTOS LEGAIS E DE INCENTIVO PARA A SUSTENTABILIDADE 

 

 

Em 1988, o meio ambiente obteve o status constitucional, visto que no 

sistema constitucional brasileiro esta matéria era somente tratada em legislações 

infraconstitucionais, em especial na Lei 6.938 de 1981, que dispõe sobre a Política 

Nacional do Meio Ambiente. Sendo assim, este capítulo aborda, mesmo que 

superficialmente, os aspectos legais da preservação e proteção ao meio ambiente e 

alguns desdobramentos decorrentes. 

 

 

3.1 ASPECTOS INTERNACIONAIS DA PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

 

 

As normas de proteção e preservação do meio ambiente, com 

destaque ao direito ambiental e sua interrelação com as outras ciências, sempre 

existiram em convenções e encontros mundiais, mas não de forma expressiva e 

abrangente como hoje. 

O Direito Ambiental Internacional trata dos direitos e das obrigações 

dos Estados, das organizações governamentais internacionais e dos indivíduos na 

defesa do meio ambiente. Sobre esse aspecto Silva (2002, p. 5) destaca que: 

 

O sujeito, por Excelência, do direito ambiental internacional continua a ser o 
Estado, mas as organizações internacionais e intergovernamentais 
desempenham um papel cada vez mais importante na formulação e no seu 
desenvolvimento, sobressaindo a atuação das Nações Unidas e das 
principais organizações intergovernamentais, como o IMO, UNESCO, FAO 
e PNUMA. 

 

   A pluralidade das mais diversas normas constitucionais estrangeiras, 

que tratam do tema da proteção ambiental com base na influência internacional 

recíproca, pode ser vista como um progresso jurídico, as quais serão destacadas a 

seguir. 

   A conferência de Estocolmo, realizada em 1972, foi a primeira atitude 

mundial em tentar organizar as relações entre homem e meio ambiente culminou na 

elaboração da Declaração de Estocolmo, cuja Declaração possui em seu preâmbulo 
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26 princípios que versam sobre as principais questões relativas ao meio ambiente, 

sendo o princípio 8º um dos mais céleres que determina: “[...] O desenvolvimento 

econômico e social é indispensável para assegurar ao homem um ambiente 

favorável de vida e de trabalho e criar na Terra condições necessárias para a 

melhoria da qualidade de vida” (ONU, 1972). 

Após vinte anos a Conferência de Estocolmo, se realizou a ECO-92, 

realizada no Rio de Janeiro, no qual representantes de quase todos os países do 

mundo reuniram-se para decidir que medidas tomariam para conseguir diminuir a 

degradação ambiental e garantir a existência de outras gerações. A intenção, 

nesse encontro, era introduzir a ideia do desenvolvimento sustentável, um modelo 

de crescimento econômico menos consumista e mais adequado ao equilíbrio 

ecológico. 

Nesse sentido, o texto da Convenção firmada na ECO-92 fixa, no artigo 

1º, as premissas básicas sobre as quais se fundamentam todos os princípios 

relativos à preservação de diversidade biológica global: 

 

O fator natureza é um dos pilares fundamentais à sustentação do modo de 
produção capitalista. Não há como conceber a realização de atividades 
econômicas sem que ocorram repercussões no meio ambiente, nesse 
sentido, quanto mais intensa a atividade econômica, em tempos de 
globalização, mais se fazem necessárias as normas de proteção ao meio 
ambiente. (FIORATTI, 2003, p. 146). 

 

A Agenda 21 foi um dos principais resultados da conferência Eco-92 ou 

Rio-92, ocorrida no Rio de Janeiro, Brasil, em 1992. É um documento que 

estabeleceu a importância de cada país a se comprometer a refletir, global e 

localmente, sobre a forma pela qual governos, empresas, organizações não 

governamentais e todos os setores da sociedade possam cooperar no estudo de 

soluções para os problemas socioambientais. 

Para Soares (2003, p. 67) a Agenda 21: “[...] é uma das novas formas 

de atos normativos típicos do século XX, resultante da predominância da diplomacia 

multilateral, exercida nas organizações internacionais, sob a égide de um dever 

geral de cooperação entre os Estados”. 

Passados dez anos após a ECO 92, a Rio + 10 foi realizada na África 

do Sul, promovida para discutir os desafios ambientais do planeta, aprofundando-se 
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conceitos anteriormente discutidos pelas demais Conferências e buscando a 

implementação da Agenda 21. 

O protocolo de Kyoto é um acordo internacional fruto da 3ª 

Conferência das Partes (COP 3), realizada em Kyoto no Japão em 1991, cujo 

objetivo principal é alcançar a estabilização das concentrações dos gases 

ocasionadores do efeito estufa (GEEs) na atmosfera em um nível que impeça 

antrópica perigosa ao clima. 

A mais recente foi a Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável (CNUDS), conhecida também como Rio+20, realizada 

na cidade do Rio de Janeiro, que teve como objetivo discutir sobre a renovação do 

compromisso político com o desenvolvimento sustentável. 

Após eventos e conferências mundiais, além do acontecimento de 

diversos eventos naturais, pode-se dizer que o direito ambiental na visão atual 

impõe a releitura das normas jurídicas existentes, sob um novo prisma, que deve 

nortear a interpretação e a aplicação das normas dos demais ramos do direito, 

configurando o direito ambiental como uma ciência multidisciplinar. 

 

 

3.2 DIREITO AMBIENTAL COMO DIREITO HUMANO 

 

 

A proteção ao meio ambiente e sua preservação é um direito difuso, já 

que pertence a toda coletividade e é de obrigação dela, sendo um direito humano 

fundamental, consagrado nos Princípios um e dois da Declaração de Estocolmo 

(1992) e reafirmado na Declaração do Rio +20 (2012). 

O direito ambiental pode se interrelacionar com diversos ramos do 

direito, uma vez que uma política econômica coerente com os valores éticos e 

sustentáveis não ignora a necessidade de uma política de proteção dos recursos 

naturais. 

Esta nova visão do ordenamento jurídico positivado “[...] deve ser 

interpretado e aplicado de acordo com a realidade atual e que o direito ambiental é 

um novo direito da personalidade, sendo a pessoa o valor fonte de todas as demais 

normas do ordenamento jurídico [...]” (GRIZZI, 2008, p. 27). 
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Os direitos fundamentais expressam situações jurídicas nas quais os 

seres humanos não convivem e até mesmo não sobrevivem. Nestes termos, Silva 

(2003, p. 179) destaca: “[...] direitos fundamentais são situações jurídicas, objetivas 

e subjetivas, definidas no direito positivo, em prol da dignidade, igualdade e 

liberdade da pessoa humana [...]”. 

Camargos (apud NOVAES, 2002, p.13) menciona que 

 

[...] nos últimos dois séculos temos vivido sob a tríade da liberdade, da 
igualdade e da fraternidade. À medida que caminhamos para o século XXI, 
precisamos tomar como inspiração os quatro valores da liberdade, da 
igualdade, da fraternidade e da sustentabilidade. 

 

O direito ambiental pode ser classificado como direito de terceira 

geração ou terceira dimensão, cuja titularidade é difusa, pois se baseia em uma 

nova perspectiva de direitos de solidariedade, que não está mais direcionada à 

concepção do homem-indivíduo, mas na ideia do homem ser solidário e 

fraterno. 

Costa Neto (2003, p. 76) em sua obra faz menção à classificação dos 

direitos ambientais de terceira dimensão: “[...] que a transindividualidade aqui se faz 

presente, exigindo atitudes realizadoras em proporções globais em prol de sua plena 

efetivação”. 

Maniglia (2009, p. 76) define os direitos de terceira geração ou 

dimensão como a 

 

[...] materialização dos poderes de titularidade coletiva, atribuídos 
genericamente a todas as formações sociais, e consagra o princípio da 
solidariedade ou fraternidade. Desenvolve o estudo dos direitos humanos 
como os mais consolidados e representativos, como o direito à paz, à 
qualidade de vida (meio ambiente) e à liberdade de informática. 

 

Os direitos humanos aparecem como um conjunto de faculdades e 

instituições que em cada momento histórico concentram as exigências da dignidade, 

da liberdade e da igualdade humana, devendo tais faculdades ser reconhecidas 

efetivamente em âmbito nacional ou internacional pelos ordenamentos jurídicos 

positivados. 

Nesse sentido, no Brasil a partir da Constituição de1988, o tema meio 

ambiente foi consagrado à bem tutelado constitucionalmente, definindo os 

fundamentos da proteção ambiental. 
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3.3 MEIO AMBIENTE E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO BRASIL 

 

 

A dimensão conferida à constitucionalização do meio ambiente no 

Brasil ocorreu com a promulgação da Constituição Federal de 1988, que incluiu em 

seu texto os fundamentos da proteção ambiental em especial no artigo 225 da Carta 

Magna que prevê que “[...] todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo 

para as presentes e futuras gerações”. 

Em diversos dispositivos ao longo do texto, a Carta Magna brasileira 

 

[...]erigiu-se à categoria daqueles valores ideais da ordem social, 
dedicando-lhe, a par de uma constelação de regras esparsas, um capítulo 
próprio que, definitivamente, institucionalizou o direito ao ambiente sadio 
como um direito fundamental do indivíduo. (MILARÉ, 2007, p. 42). 

 

No ordenamento brasileiro vigente, as questões ambientais são 

importantes para a sociedade, pois não podem ser mensurados, já que a defesa 

ambiental é um princípio fundamental que se refere à dignidade da pessoa humana, 

devendo haver a conciliação entre as normas de direito Ambiental e Direito 

Econômico, uma vez que: 

 

[...] a natureza econômica do Direito Ambiental deve ser percebida como o 
simples fato de que a preservação e sustentabilidade da utilização racional 
dos recursos ambientais que também são recursos econômicos, 
obviamente, e deve ser encarada de forma a assegurar um padrão 
constante de elevalização da qualidade de vida dos seres humanos, que 
sem dúvida nenhuma, necessitam da utilização dos diversos recursos 
naturais ambientais para a garantia da própria vida humana. (ANTUNES, 
2009, p. 19). 

 

A busca pelo respectivo incentivo ao desenvolvimento econômico cria 

um elo entre o direito ambiental e o direito econômico, devendo aquele que exerce 

atividade econômica assumir os riscos decorrentes, em especial, ao acometimento 

ou prevenção de danos ambientais, expresso no artigo 170, VI, da CF. 

Tendo em vista que todo tipo de danos ambientais são nocivos à saúde 

de qualquer espécie de vida no planeta, a Carta Magna realçou a importância do 

meio ambiente, nos termos do artigo 200, VIII da CF, promulgando ser também a 
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responsabilidade do Sistema Único de Saúde (SUS), além de outras atribuições, 

colaborar para a proteção do meio ambiente. 

Nesse sentido, como o desenvolvimento do Brasil está em curso, a 

proteção ao meio ambiente deve ser inerente e imprescindível, cuja sustentabilidade 

é uma temática com um longo caminho a ser percorrido e estudado. 

Com a introdução dos aspectos constitucionais sobre o meio ambiente 

sucederam também os princípios correlatados com a atual sistemática, ou seja, 

princípios norteadores, principalmente, das atividades econômicas para que a 

preocupação ambiental como pressuposto oriente e norteie a elaboração de 

acordos, contratos e dirija a vontade humana em prol deste novo horizonte, em 

especial como relação às organizações empresariais, visto serem elas as 

protagonistas do desenvolvimento regional sustentável. 

 

 

3.4 PRINCÍPIOS AMBIENTAIS  

 

 

Os princípios do Direito Ambiental visam dirigir as atividades humanas, 

mormente, as empresariais, em benefício das presentes e futuras gerações, garantindo 

uma melhor qualidade de vida e harmonizando elementos econômicos e sociais em 

consonância com o desenvolvimento sustentável, o que para Fiorillo (2004, p. 36), 

corresponde à “[...] aqueles reputados essenciais à sadia qualidade de vida da pessoa 

humana no âmbito do que determina a Constituição Federal, ou seja, essenciais à sadia 

qualidade de vida de brasileiros estrangeiros e residentes do País”. 

Segundo Antunes (2009, p. 31) 
 

[...] os princípios do direito ambiental estão voltados para a finalidade básica 
de proteger a vida, em qualquer forma que se apresente e, garantir um 
padrão de existência digno para os seres humanos desta e futuras 
gerações, bem como de conciliar os dois elementos anteriores com o 
desenvolvimento econômico ambientalmente sustentado. 

 

O princípio de cooperação entre os povos estabelece que a 

preservação do meio ambiente seja um dever mundial, consubstanciado no artigo 4º, 

IX da CF, e também disciplinado em tratados, acordos e convenções de âmbito 

internacional, o qual seja conferido como status constitucional, desde que 

preenchidos alguns requisitos dispostos no artigo 5º, parágrafo 3º da CF. 
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A ordem econômica brasileira possui como fundamento a valorização 

do trabalho humano e a livre iniciativa, consubstanciados no artigo 1º, IV da CF, cujo 

fundamento possui como objetivo propiciar o desenvolvimento do país, artigo 3º, II 

da Carta Magna. 

Tendo em vista os objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil dispostos em seu artigo 3º, especialmente no inciso II “garantir o 

desenvolvimento nacional” é necessário salientar que este desenvolvimento deve 

estar aliado à defesa do meio ambiente e, como consequência, a redução das 

desigualdades sociais e regionais deve acompanhar o desenvolvimento, pois, caso 

contrário, o que se obterá será fruto de um crescimento desordenado desvinculado 

de valores ético-ambientais. 

É importante também lembrar que a pobreza possui e recebe influência 

do meio ambiente contribuindo para a degradação ambiental, pois as pessoas que 

vivem em ambientes sem a mínima infraestrutura buscam sua sobrevivência a 

qualquer custo, mesmo em detrimento do meio ambiente, sendo precípua, portanto, 

a erradicação da pobreza para a preservação ambiental constituída como objetivo 

da Constituição no artigo 3º, III, a fim de promover o desenvolvimento sustentável. 

Contudo, a riqueza também contribui para a degradação ambiental, no 

sentido do consumismo exagerado e da produtividade constante das indústrias que 

buscam prioritariamente o lucro financeiro, sendo emergente e atual o crescimento 

de consumidores conscientes e em busca de produtos sustentáveis. 

Pode-se até mesmo ressaltar que sendo o meio ambiente classificado 

como direito de terceira geração e enquadrado como direito humano, este deve 

estar em nível superior em relação à busca do desenvolvimento econômico que visa 

apenas lucros, já que o artigo 4º, II da CF, estabelece a prevalência dos direitos 

humanos em âmbito nacional e internacional. 

Deste modo, no entendimento de Silva (2003, p. 71) é imprescindível 

destacar que 

 

O que é importante é que se tenha a consciência de que o direito a vida, 
como matriz de todos os demais direitos fundamentais do Homem, é que há 
de orientar todas as formas de atuação no campo da tutela do meio 
ambiente. Cumpre compreender que ele é um fator preponderante, que há 
de estar acima de quaisquer considerações como as de desenvolvimento, 
como as de respeito ao direito de propriedade, como as da iniciativa 
privada. 
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Nota-se também que promover o bem de todos e garantir o 

desenvolvimento nacional são objetivos estabelecidos nos artigo 3º da CF, que 

devem estar harmonizados e vinculados em quaisquer relações, especialmente nas 

atividades econômicas com a proteção e preservação do meio ambiente, decorrendo 

o princípio da prevenção ou precaução que para Derani (2009, p. 152): 

 

[...] está ligado aos conceitos de afastamento de perigo e segurança das 
gerações futuras, como também de sustentabilidade ambiental das 
atividades humanas. Este princípio é a tradução da busca da proteção da 
existência humana, seja pela proteção de seu ambiente, seja pelo 
asseguramento da integridade da vida humana. 

 

Tal princípio já foi mencionado no artigo 15 da Declaração do Rio, a 

qual menciona que 

 

Com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deverá 
ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas 
capacidades. Quando houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, a 
ausência de certeza científica absoluta não será utilizada como razão para o 
adiamento de medidas economicamente viáveis para prevenir a degradação 
ambiental. (ONU, 1992). 

 

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado tem sua 

efetividade condicionada ao respeito ecológico pela prática de todo e qualquer tipo 

de atividade econômica, seja ela nacional ou internacional. 

Os princípios polluter-pays (poluidor-pagador) e user-pays (usuário-

pagador) afirmam que os custos necessários ao combate à poluição deveriam ser 

imputados aos poluidores para manter o meio ambiente em estado aceitável, para 

promover a sua melhoria. 

Assim, a cobrança pelo uso e/ou pela poluição dos recursos hídricos, 

dentre outros, constitui instrumento de gestão a ser implantado para induzir o seu 

usuário e/ou poluidor a uma racionalização no uso desse recurso, mantendo um 

equilíbrio entre as disponibilidades e demandas bem como a proteção ao meio 

ambiente. Nesse sentido Merlin (2009, p. 118) assevera que 

 

O princípio do poluidor-pagador constitui-se, assim, na base econômica 
primeira das políticas de tributação ambiental. Dentro dessa perspectiva, 
impostos, taxas e contribuições de caráter ambiental vêm sendo criados em 
todo o mundo, instrumentalizando o “ressarcimento” do Estado e da 
sociedade pela poluição e/ou despoluição. 
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A importância na contemporaneidade da atuação em conjunto do 

desenvolvimento econômico com a prevenção ou precaução do meio ambiente 

consolida-se na eficácia do princípio consagrado no artigo 15 da Declaração do Rio e no 

artigo 225, parágrafo I, I da CF, cujo ideal a ser alcançado é a elaboração de contratos 

que prevejam a inclusão da variável ambiental em seu teor ou mesmo nas atividades 

econômicas já estabelecidas se assegurem de cuidados com o meio ambiente. 

A finalidade do direito ambiental coincide com a finalidade do direito 

econômico, visto que ambos propugnam pelo aumento do bem estar ou da 

qualidade de vida individual ou coletiva propiciando o surgimento do princípio do 

ambiente ecologicamente equilibrado e do princípio do desenvolvimento sustentável. 

Nesse sentido, Silva (2003, p. 27) menciona que “[...] se o 

desenvolvimento não elimina a pobreza absoluta, não propicia um nível de vida que 

satisfaça as necessidades essenciais da população em geral, ele não pode ser 

qualificado de sustentável”. 

Tendo em vista o impacto decorrente de cada decisão tomada tanto na 

esfera pública quanto na privada e, em especial, a natureza da atividade 

desenvolvida, é essencial considerar a variável ambiental em virtude de existir a 

possibilidade de haver impacto negativo para o meio, que pode ser classificado 

como externalidade negativa. 

Segundo Merlin (2009, p. 114): 

 

As externalidades são, então, representadas, pelos benefícios ou malefícios 
que as atividades de um determinados ente impõe a outrem ou à coletividade, 
sem que sejam incorporados custos às suas próprias unidades; isso quer dizer 
que alguns produtos circulam sem o respectivo reflexo em seus preços, 
referente às vantagens ou custos suportados pela sociedade. 

 

A título de exemplo, esse princípio, em nível internacional, foi ratificado 

pela Declaração de Estocolmo (1972) em seu princípio 17, que dispõe confiar às 

instituições nacionais competentes a tarefa de planejar, administrar ou controlar a 

utilização dos recursos ambientais dos estados com o fim de melhorar a qualidade 

do meio ambiente. 

Para tanto, a Política Nacional do Meio Ambiente, lei nº 6938/81, 

estabeleceu instrumentos eficazes para nortear as políticas de desenvolvimento, 

visando à garantia da preservação e proteção do meio ambiente, especificamente no 

art.9º, como por exemplo: a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), que é um 
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instrumento imprescindível para prever o impacto ambiental que um 

empreendimento vai ocasionar no local escolhido, podendo viabilizar o seu potencial 

de degradação ambiental e realizar os procedimentos preventivos para que o meio 

ambiente seja preservado, além de servir de orientação na elaboração de contratos 

comerciais. 

Grizzi (2008, p. 68) entende por incorporação da variável ambiental nas 

esferas econômica e jurídica, como: 

 

[...] - a incorporação das externalidades ambientais negativas ao processo 
produtivo econômico; 
- a incorporação de normas ambientais ao desenvolvimento dos negócios 
jurídicos. 

 

A finalidade da incorporação da variável ambiental é, portanto, 

gerenciar riscos ambientais (econômicos e jurídicos) inerentes ao negócio ao 

mesmo tempo em que contribui para o desenvolvimento sustentável. 

A inclusão da variável ambiental notadamente se perfaz pela inclusão 

de cláusulas ambientais específicas à atividade da empresa nos contratos. Prevê os 

potenciais eventos danosos que possam vir a ocorrer, até em patamares de 

exploração e recomposição da área devastada ou de recursos renováveis e dentre 

outras hipóteses e, consolida o princípio da consideração da variável ambiental no 

processo decisório de políticas de desenvolvimento. 

Nos ensinamentos de Antunes (2009, p. 65), “[...] as cláusulas 

ambientais estão cada vez mais presentes nos diferentes tipos de contratos 

celebrados entre as empresas”, sendo uma exigência atual do mercado mundial, 

que associa desenvolvimento econômico com preservação ambiental, retratando 

conceitos indissociáveis, cuja não adesão pelas empresas pode até mesmo implicar 

desvalorização de seus produtos e consequentemente uma queda de sua 

produtividade tão almejada. 

Desta forma, a responsabilidade do agente poluidor vai além da esfera 

criminal, possuindo repercussões nas esferas cíveis e administrativas, em virtude da 

disposição do artigo 225, parágrafo 3º da CF, mas estas dimensões retratam a 

responsabilidade socioambiental que as organizações empresariais possuem. 
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3.5 RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL DAS ORGANIZAÇÕES  

 

 

A Responsabilidade Social Empresarial busca novas oportunidades 

para responder às demandas ambientais, sociais e econômicas do mercado. Neste 

contexto, as organizações empresariais a têm incorporado, objetivando atingir não 

somente o consumidor, mas também um número muito maior de pessoas e 

empresas, definidos como os “stakeholders”, que abrange todas as pessoas ou 

empresas que, de alguma maneira, são influenciadas pelas atuações de 

determinada organização. 

 

Figura 2 – Stakeholders 

 

A EMPRESA É UMA COALIZÃO DE INTERESSES 

 

      EMPRESTADORES                                                         ACIONISTAS 

                                                                                                            

       FORNECEDORES                                                            CLIENTES 

 

      EMPREGADOS                                                                 ESTADO 

       

      COMUNIDADE                                                                  SINDICATOS                                                       

 

Fonte: Adaptado de Tinoco (2010, p. 39) 

 

Na concepção de Barbosa e Rabaça, (2001 apud TENÓRIO, 2006, p. 

25) a responsabilidade social surge de um compromisso das empresas com a 

sociedade, com a intenção de promover o “[...] equilíbrio da organização dentro do 

ambiente onde está inserida depende basicamente de uma atuação responsável e 

ética em todas as frentes, com equilíbrio ambiental, com crescimento econômico e 

com desenvolvimento social”. 

Como definição de responsabilidade social empresarial pode-se citar a 

do Instituto ETHOS (1998), cuja organização sem fins lucrativos se destaca 

internacionalmente: 

 

Responsabilidade social empresarial é a forma de gestão que se define pela 
relação ética e transparente da empresa com todos os públicos com os 

 

 

   

EMPRESA 
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quais ela se relaciona e pelo estabelecimento de metas empresariais que 
impulsionem o desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando 
recursos ambientais e culturais para as gerações futuras, respeitando a 
diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais. (ETHOS, 
1998). 

 

Nesse sentido, a responsabilidade socioambiental atinente a adoção de 

medidas sustentáveis contribui para a preservação e valorização do meio ambiente, 

no sentido de auxiliar as empresas a desempenhar seu papel social, bem como 

propicia a construção de um patrimônio intangível com credibilidade de uma 

sustentabilidade efetiva, uma vez que 

 

A cultura de responsabilidade social e sustentabilidade começa a se 
incorporar de forma definitiva e saudável no mundo empresarial brasileiro, 
seguindo o bom exemplo que vem se verificando em todas as nações do 
mundo, e já é possível a identificação de inúmeras iniciativas de práticas de 
sustentabilidade no ambiente empresarial. (BOMBASSARO, 2010, p. 25). 

 

As empresas veem buscando alternativas que minimizem os impactos 

negativos da atividade produtiva no meio ambiente, através de investimentos em 

soluções ao aliar preservação ambiental, lucratividade e competitividade no setor 

industrial. 

A Responsabilidade Socioambiental corresponde a um compromisso 

das empresas derivado da demanda gerada pela conscientização da sociedade, 

principalmente nos mercados mais maduros, em que a sustentabilidade ecológica 

pressupõe a revisão do ciclo produtivo e os padrões de consumo atuais, observando 

o equilíbrio entre valores econômicos e socioambientais, ponderando-se sobre os 

impactos sociais e ambientais e para tanto, 

 

[...] não deve ser interpretada como uma peça à parte da gestão de uma 
empresa, mas ser a sua extensão. A preocupação com o impacto social de 
sua atuação deve estar presente em todas as decisões e rotinas gerenciais 
do negócio. (ALIGLERI, 2009, p. 18). 

 

Orchis et al. (2002, p. 69) destacam que a responsabilidade social não 

deve ser vista como 

 

Um modismo e sim uma realidade no contesto empresarial, que acarreta 
alterações gradativas de comportamento e de valores nas organizações, 
devendo estar presente nas decisões de seus administradores e balizar seu 
relacionamento com a sociedade. 
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Deste modo, as organizações possuem responsabilidade 

socioambiental no local em que estão inseridas, e ainda mais intensamente, com 

relação às atividades potencialmente poluidoras, como é o caso das empresas do 

setor couro-calçadista, em especial da cidade de Franca, um universo do presente 

trabalho. 

A responsabilidade possui primordialmente um caráter moral e de 

realização de sua função social da organização junto à sociedade, mas também 

exerce reflexos no descumprimento de aspectos básicos de seu perfazimento, 

gerando incidências em infrações administrativas, cíveis e criminais, que juntas são 

denominadas como a tríplice responsabilidade ambiental das organizações. 

A importância, hodiernamente, da atuação em conjunto do 

desenvolvimento econômico com a prevenção ou precaução do meio ambiente, 

consolida-se na eficácia do princípio consagrado no artigo 225, parágrafo I, inciso I 

da CF, cujo ideal a ser alcançado é a adoção de práticas sustentáveis nas 

organizações empresariais que prevejam a inclusão da variável ambiental em suas 

atividades, assegurando cuidados com o meio ambiente e concomitantemente o não 

cometimento de infrações administrativas e criminais passíveis de punições. 

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu o controle público-social 

nas questões ambientais, impondo ao infrator a norma legal da tríplice punição 

concomitante, aplicando sanções administrativas, civis e penais ao infrator, descritas 

no artigo 225 parágrafo terceiro: “[...] As condutas e atividades consideradas lesivas 

ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções 

penais, cíveis e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os 

danos causados”. 

A tríplice responsabilidade aplicada ao poluidor, conforme visto no item 

3.5 deste capítulo, em especial às pessoas jurídicas, serve como instrumento estatal 

para proteção de um dos bens mais precisos de nosso planeta - o meio ambiente - 

sem o qual não existe vida no planeta. 

Inicialmente, a imposição das penalidades foi necessária para conduzir 

os administradores e proprietários das empresas a percorrer um caminho diferente 

do pensamento capitalista baseado no lucro, independente das consequências 

decorrentes de sua atividade. 
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É possível constatar que o próprio valor inserido no direito individual de 
liberdade do delinquente, que, diga-se de passagem, é um valor muito caro 
para a comunidade, permite que essa mesma comunidade possa, por meio 
do Estado, limitar o seu uso irrestrito por parte do infrator da lei penal, 
quando esse cidadão, por seus atos predatórios, põe em risco esse mesmo 
bem. (RODRIGUES, 2006, p. 218). 

 

A lei de crimes ambientais (Lei Federal 9.605 de 1998), que dispõe 

sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades 

lesivas ao meio ambiente, prevê que as empresas que vierem a provocar 

degradação ambiental poderão responder civil, criminal e administrativamente, não 

isentando a responsabilidade das pessoas físicas que a dirigem. 

Mas, caso não seja esta a vontade de administradores e empresários 

de gerir sua empresa de modo consciente e socioambientalmente coerente, a 

legislação possui meios de reprimir danos ou mesmo de preveni-los através dos 

mecanismos legais, e, para tanto é necessário diferenciar as infrações 

administrativas, cíveis e penais. 

 

 

3.5.1 Infrações administrativas 

 

 

As sanções administrativas encontram-se disciplinadas na Lei nº 9.605 

de 1998, especialmente em seus artigos 70 a 76, dispondo expressamente a 

definição de infração administrativa ambiental, no artigo 70, como sendo “[...] toda 

ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e 

recuperação do meio ambiente”. 

A referida lei encontra-se atualmente regulamentada pelo Decreto nº 

6.514 de 2008, o qual pormenoriza as infrações e sanções administrativas ao meio 

ambiente, além de estabelecer o processo administrativo federal para apuração 

destas infrações. 

O art. 2º do Decreto nº 3.179 de 1999, bem como o art. 72 da Lei nº 

9.605/98, apresentam o seguinte rol de sanções administrativas: a) Advertência; b) 

Multa simples; c) Multa diária; d) Apreensão dos animais, produtos e subprodutos da 

fauna e flora, instrumentos, petrechos, e equipamentos ou veículos de qualquer 

natureza utilizados na infração; e) Destruição ou inutilização do produto; f) 
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Suspensão de venda e fabricação do produto; g) Embargo de Obra ou atividade; h) 

Demolição de obra; i) Suspensão parcial ou total das atividades; j) Restritiva de 

direitos; k) Reparação dos danos causados. 

Dentre as medidas restritivas de direito, incluem-se a suspensão de 

registro, como a licença, permissão ou autorização; cancelamento de registro, 

licença, permissão ou autorização; perda ou restrição de incentivos e benefícios 

fiscais; perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento em 

estabelecimentos oficiais de crédito; e proibição de contratar com a administração 

pública, pelo período de até três anos. 

A aplicação de infração administrativa é atividade vinculada, devendo 

haver sempre processo administrativo para assegurar o contraditório e a ampla 

defesa. Meireles (2001, p. 133) entende por procedimento administrativo 

 

[...] uma sucessão ordenada de operações que propiciam a formação de um 
ato final objetivado pela Administração. É o iter legal a ser percorrido pelos 
agentes públicos para a obtenção dos efeitos regulares de um ato 
administrativo principal. 

 

É importante enfatizar que qualquer pessoa, ao tomar conhecimento de 

alguma infração ambiental, poderá se utilizar da representação das autoridades 

integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) para fazer 

denúncias, já que a Administração Pública possui poder de polícia. 

O valor da multa simples é fixado obedecendo os valores mínimos de 

R$ 50,00 (cinquenta reais) e máximos de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de 

reais), além de aplicação da multa diária, que é aplicada em caso da infração 

perdurar no tempo sem termo final, conforme dispõe o art.9º, parágrafo 2º da 

Resolução SMA - 32, de 11 de maio de 2010 que dispõe sobre infrações e sanções 

administrativas ambientais e procedimentos administrativos para imposição de 

penalidades, no âmbito do Sistema Estadual de Administração da Qualidade 

Ambiental, Proteção, Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso 

Adequado dos Recursos Naturais – SEAQUA. 

Outrossim na cidade de Franca as infrações administrativas mais 

comuns, são: funcionamento ilegal, ruído e vibrações e poluição do solo, do ar e das 

águas, conforme apresentado nos quadros 03 e 04 deste trabalho, bem como as 
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sanções mais frequentes são as advertências e multas, descritas também nos 

mesmo quadros supramencionados e aplicadas pela CETESB da localidade. 

A aplicação da sanção de advertência refere-se a infrações 

administrativas de menor lesividade, nos termos do artigo 7º, parágrafo 1º do 

Decreto nº 6.514 de 2008, diferentemente da aplicação da pena de multa que pode 

ser caracterizada como simples ou diária, sendo que a multa simples será sempre 

imposta quando a infração estiver sendo cometida ou já estiver consumada, 

segundo o artigo 9º do Decreto supramencionado e a multa diária será aplicada 

sempre que o cometimento da infração se prolongar no tempo, conforme artigo 10º 

do referido Decreto. 

Desta forma, as empresas que não cumprem com a legislação 

ambiental estão sujeitas a grandes perdas monetárias que podem comprometer o 

futuro da organização empresarial, necessitando de uma administração que agregue 

valores, para que se reflita em uma gestão consciente. 

 

 

3.5.2 Infrações cíveis 

 

 

No que tange à responsabilidade civil por dano ao meio ambiente, 

destaca-se em nosso ordenamento jurídico a Lei 6.938 de 1981 que dispõe sobre 

a Política Nacional do Meio Ambiente, cujo primeiro parágrafo do artigo 14 

institui-se: 

 

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o 
poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar 
ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por 
sua atividade. (BRASIL, 1981). 

 

A responsabilidade civil ambiental é objetiva consubstanciada no risco 

da atividade e, caso haja dano, acarretará a caracterização da infração civil que 

impõe o dever de reparação e/ou indenização, independentemente de culpa ou 

dolo. 

Nesse sentido, a responsabilidade civil objetiva, em âmbito ambiental, 

é denominada de teoria do risco, que se legitima fundamentalmente em uma 
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situação de risco ou perigo para terceiros, devendo a organização responder pelos 

danos que, a partir desse risco, resultarem negativamente à coletividade e ao meio 

ambiente, fazendo recair sobre o autor do dano o ônus decorrente dos custos 

sociais da atividade. 

Neste contexto, o dever de não lesar alguém se torna imperioso 

destacar o ressarcimento de qualquer interesse injustamente ofendido por parte do 

agente causador, pressupondo uma reparação civil proporcional ao dano por parte 

de quem o ocasionou, como uma forma de reposição ou de indenização. 

A responsabilidade civil também se encontra disposta no artigo 4º, VII, 

da lei 6.938 de 1981, que impõe ao poluidor e ao predador do meio ambiente a 

obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, a 

contribuição com fins econômicos pela utilização de recursos ambientais. 

De fato, em se tratando de dano à natureza, o mais importante é a 

prevenção, objetivo para o qual o Direito Ambiental tem um papel essencial. Mas há 

inúmeros casos em que as catástrofes ambientais não têm reparação e cujos efeitos 

acabam sendo sentidos apenas pelas gerações futuras. 

Alicerçando esse posicionamento, Benjamim (1998, p. 90) salienta que 

 

[...] quando todos os mecanismos (prevenções, sanções administrativas e 
penais) mostram-se insuficientes ou falharam por inteiro, pode-se dizer que 
a responsabilidade civil é a ultima ratiodo processo de internacionalização, 
corrigindo o deficit ambiental, rastro do processo produtivo não sustentável. 

 

Desta forma, o dano ambiental configurado pode ser conceituado 

simplesmente como qualquer diminuição ou subtração de um bem jurídico, no caso 

do meio ambiente e das reservas naturais. O dano ambiental ocorre 

 

[...] toda vez que houver alteração das características do meio, está-se 
diante de um dano ambiental, não importando, em primeiro momento, a 
duração do evento nem as consequências ocorridas no meio, tampouco, se 
o meio tem capacidade de minimizar os efeitos da modificação ocorrida. 
(CARDOSO, 2005, p. 18). 

 

Na busca da reparação do dano ambiental decorrente da atividade 

exercida, nasce primeiramente o dever de reparação in natura, pois essa atende ao 

principal anseio social que é a regeneração ambiental, que consiste na 

recomposição do status quo ante. Contudo, em casos de danos ambientais 
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irreparáveis, ensejar-se-á a indenização em pecúnia destinada ao Fundo de Defesa 

dos Direitos Difusos. 

A atuação do Ministério Público tem utilizado diversos instrumentos à 

sua disposição em busca do meio ambiente ecologicamente equilibrado, dentre eles, 

o Termo de Ajustamento de Conduta, com o objetivo de garantir à sociedade uma 

efetiva tutela ambiental (RODRIGUES, 2006). 

O Termo de Ajuste de Conduta (TAC), criado pelo Ministério Público 

e outros órgãos legitimados, constantes no artigo5º, § 6º, da Lei da Ação Civil 

Pública (Lei nº 7.347 de 1985, com as alterações da Lei nº 8.078 de 1990),  que 

consiste em um acordo de reparação ou compensação com a sociedade civil 

organizada. 

Este procedimento é uma solução interessante antes de qualquer ação 

civil pública ou outros meios legais de reparação, uma vez que objetiva a 

recuperação do ambiente degradado pelo próprio poluidor. Porém, em caso de 

descumprimento das obrigações assumidas, ensejar-se-á a cobrança judicialmente, 

por se tratar de um título executivo extrajudicial. 

O TAC é realizado mediante termos e condições fixadas  e possui 

cláusulas em caso de descumprimento, contendo peculiaridades em virtude do 

dano ocorrido e sua respectiva reparação. Nas palavras de Mazzilli (1999, p. 

295) 

 

Ao contrário de uma transação vera e própria do direito civil, na qual as 
partes transigentes fazem concessões mútuas para terminarem o litígio, já 
na área dos interesses metaindividuais temos o compromisso exclusivo do 
causador do dano (compromitente) a ajustar sua conduta de modo a 
submetê-la às exigências legais (objeto). De sua parte, o órgão público 
legitimado que toma o compromisso (compromissário), não se obriga a 
conduta alguma, exceto, como decorrência implícita, a não agir 
judicialmente contra o compromitente em relação àquilo que foi objeto do 
ajuste, exceto sob alteração da situação de fato (cláusula rebus sic 
stantibus implícita), ou em caso de interesse público indisponível. 

 

Em que pese a importância dos benefícios anteriormente descritos, a 

grande vantagem do ajustamento de conduta ambiental vislumbra-se no âmbito 

social, na medida em que contribui para o restabelecimento do desenvolvimento 

sustentável em seu conceito sistêmico, promovendo o “desafogamento” do Poder 

Judiciário, pois a demora na resolução da questão ambiental potencializa 

sobremaneira os efeitos nocivos do dano ambiental, visto que quanto maior o lapso 
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temporal entre a conduta poluidora e solução da demanda, torna-se mais onerosa  e 

delicada a recomposição do meio, contribuindo de forma significante para os danos 

ambientais se intensificarem. 

As políticas públicas contemporâneas constituem processos 

decisivos de governança e sustentabilidade. Na visão de Pais e Westphal (2006, 

p. 15) 

 

[...] ao se considerar o espaço local como um marco estratégico na 
construção de novas práticas e de compromissos públicos, destaca-se, 
como elemento chave, a gestão como uma forma de organização social e 
de relação entre o político, o econômico e o social. 

 

No presente paradigma de desenvolvimento, o Estado deve atuar 

preferencialmente como ente regulador, através dos meios apropriados, como 

financiador e fiscalizador de práticas socioambientais. 

Caso o TAC não seja viável ou passível de realização, visto que se 

trata de uma transação e depende da concordância das partes interessadas, os 

legitimados poderão entrar com ação civil pública para obter a devida reparação ao 

meio ambiente. Existe, outrossim, na legislação vigente, a possibilidade da 

propositura da ação popular para a reparação do dano ocasionado de forma mais 

abrangente, levando-se em consideração que qualquer cidadão pode ingressar com 

a respectiva ação, desde que obedecidos os seus requisitos, nos termos da Lei nº 

4.717 de 1965 e do artigo 5o, LXXIII da Constituição Federal vigente, a qual dispõe 

que: 

 

[...] qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a 
anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado 
participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio 
histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de 
custas judiciais e do ônus da sucumbência. (BRASIL, 1988). 

 

Ao promover a recuperação das áreas degradadas, os empresários 

podem ter noção sobre a nocividade de suas atividades e suas respectivas 

consequências naturais e os prejuízos e punições que suas atividades poderão 

acarretar. Dessa forma, podem conscientizar-se implantando a gestão 

socioambiental em sua organização, evitando a ocorrência de danos ambientais 

irreparáveis e levando ao desenvolvimento da localidade de forma sadia e 

consciente trazendo benefícios à coletividade local e à própria empresa. 
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3.5.3 Infrações penais 

 

 

Com a aprovação da Lei de Crimes Ambientais nº 9.605 de 13 de 

fevereiro de 1998, a sociedade brasileira, os órgãos ambientais e o Ministério 

Público passaram a contar com um mecanismo para punição aos infratores do meio 

ambiente, reordenando a legislação ambiental brasileira no que se refere às 

infrações e punições. Na respectiva legislação, é possível constatar seis tipos de 

crimes ambientais diferentes classificados como: 

 

 crimes contra a fauna definidos em agressões cometidas contra 

animais silvestres, nativos ou em rota migratória; 

 crimes contra a flora consistindo na destruição ou danos a floresta 

de preservação permanente mesmo que em formação, ou utilizá-

la em desacordo com as normas de proteção; 

 poluição e outros crimes ambientais que impliquem na poluição 

que provoque ou possa provocar danos a saúde humana, 

mortandade de animais e destruição significativa da flora; 

 crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural que 

repercute na construção em áreas de preservação ou no seu 

entorno, sem autorização ou em desacordo com a autorização 

concedida; 

 crimes contra a administração ambiental afirmação falsa ou 

enganosa, sonegação ou omissão de informações e dados 

técnico-científicos em processos de licenciamento ou autorização 

ambiental; 

 infrações administrativas: ações ou omissão que viole regras 

jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do 

meio ambiente. 

 

Um exemplo de crime ambiental ocorre quando o funcionário público 

concede licença, autorização ou permissão em desacordo com as normas 

ambientais, incorrendo em pena de detenção. 
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Para que seja configurada a responsabilidade penal, seja de pessoas 

físicas ou jurídicas, é necessário apurar o dolo ou a culpa (negligência, imperícia ou 

imprudência) dos agentes responsáveis, como bem prescreve o artigo 2º da Lei dos 

Crimes Ambientais: “[...] Quem, de qualquer forma, concorre para prática dos crimes 

previstos nesta Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua 

culpabilidade”. 

As empresas (pessoas jurídicas) também podem ser responsabilizadas 

administrativa, civil e penalmente, não excluindo a responsabilidade das pessoas 

físicas autoras, co-autoras ou partícipes do mesmo fato. A lei, acima descrita, possui 

peculiar importância em relação à definição de sanções imputadas a pessoas 

jurídicas, viabilizando a responsabilização criminal dos entes coletivos por ações 

cometidas em detrimento do meio ambiente. 

O artigo 225, § 3º da Constituição Federal, dispõe que “[...] as condutas 

e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, 

pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente 

da obrigação de reparar os danos causados”. 

Para a imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente 

deverá observar a gravidade do fato tendo em vista os motivos da infração e as 

consequências decorrentes dela, assim como os antecedentes do infrator quanto ao 

cumprimento da legislação de interesse ambiental e sua situação econômica, 

conforme previsão legal no art.6º da lei dos crimes ambientais. 

Nos casos de crimes de menor potencial ofensivo descrito na Lei dos 

Crimes Ambientais em seus artigos 27 e 28, e, também, pela Lei 9.099 de 1995, é 

estabelecida a possibilidade da transação penal (consistente na aplicação imediata 

da pena de multa ou restritiva de direitos) sempre quando houver a prévia reparação 

do dano ambiental, podendo ocorrer, inclusive, a declaração de extinção de 

punibilidade desde que haja laudo de constatação de reparação do dano ambiental e 

a própria suspensão do processo. 

A pena de multa poderá ser fixada de 1 (um) a 360 (trezentos e 

sessenta) salários mínimos, podendo, ainda, ser aumentada em até três vezes no 

caso de estar se demonstrando ineficaz, se observada a situação econômica do 

infrator (art. 6º, III da Lei 9.605/98), sendo que o numerário será destinado ao Fundo 

Penitenciário Nacional, devendo o valor pago em decorrência da prestação 

pecuniária ser deduzido da eventual reparação civil. 



 

64 
 

 

A pena restritiva de direitos pode ser aplicada através da suspensão 

parcial ou total de atividades (quando a empresa não estiver sendo diligente em 

relação às normas ambientais), da interdição temporária de estabelecimento, obra 

ou atividade (quando a empresa estiver funcionando sem as devidas licenças) e, por 

fim, da proibição de contratar ou obter subsídios com o Poder Público (para a qual é 

utilizado o prazo máximo de 10 anos). 

As espécies de prestação de serviços à comunidade, determinadas no 

artigo 23 da mencionada Lei, são o custeio de programas de projetos ambientais, a 

realização de obras de execução de áreas degradadas, a manutenção de espaços 

públicos e a contribuição com entidades ambientais. 

Outrossim, na atividade couro-calçadista em análise os crimes mais 

comuns, que estão previsto na Lei de Crimes Ambientais, são os previstos nos 

seguintes artigos: 

 

Art. 33. Provocar, pela emissão de efluentes ou carreamento de materiais, o 
perecimento de espécimes da fauna aquática existentes em rios, lagos, 
açudes, lagoas, baías ou águas jurisdicionais brasileiras. 
Art. 38. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação 
permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das 
normas de proteção. 
Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem 
ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a 
mortandade de animais ou a destruição significativa da flora. 

 

Deste modo, a legislação vigente está mais rigorosa em relação às 

punições dos agentes causadores de degradações ao meio ambiente, mas também 

prevê formas de estimular a preservação por intermédio dos benefícios previstos em 

relação a sustentabilidade. 

 

 

3.6 INCENTIVOS LEGAIS À SUSTENTABILIDADE 

 

 

O consumo excessivo dos recursos da Terra continua aumentando em 

ritmo alarmante, gerando grandes problemas ambientais, que inevitavelmente 

afetam a sociedade, o indivíduo e, em longo prazo, o desenvolvimento e 

continuidade de todas as formas de vida no planeta. Nesta ambiência, o Estado 

deve assumir um papel mais ativo com relação à preservação do meio ambiente. 
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Constata-se que os recursos ambientais não são inesgotáveis, tornando-se 
inadmissível que as atividades econômicas desenvolvam-se alheias a esse 
fato. Busca-se com isso a coexistência harmônica entre economia e meio 
ambiente. Permite-se o desenvolvimento, mas de forma sustentável, 
planejada, para que os recursos hoje existentes não se esgotem ou tornem-
se inócuos. (FIORILLO, 2009, p. 27-29). 

 

Além dos mecanismos já criados pela legislação vigente, tais como a 

reserva legal, as áreas de preservação permanente e o manejo sustentável foram 

criadas pela Lei nº 12.651 de 25 de maio de 2012 - que são tão importantes para a 

proteção ambiental, em especial para a região de Franca, que possui como atividade 

principal a couro-calçadista, responsável por despejar na natureza resíduos nocivos 

ao meio ambiente - existem também instrumentos econômicos e financeiros para o 

alcance do desenvolvimento sustentável, descritos no artigo 1º, parágrafo único da 

respectiva lei: 

 

I - afirmação do compromisso soberano do Brasil com a preservação das 
suas florestas e demais formas de vegetação nativa, bem como da 
biodiversidade, do solo, dos recursos hídricos e da integridade do sistema 
climático, para o bem estar das gerações presentes e futuras;  
VI - criação e mobilização de incentivos econômicos para fomentar a 
preservação e a recuperação da vegetação nativa e para promover o 
desenvolvimento de atividades produtivas sustentáveis. (BRASIL, 2012). 

 

Frente o exposto, o Estado prevê uma forma de incentivar a 

implantação da sustentabilidade, especialmente em âmbitos empresariais, cujos 

benefícios a serem mencionados são aplicáveis às empresas do setor couro-

calçadistas em análise. 

 

 

3.6.1 Licitações sustentáveis 

 

 

Primeiramente, é necessário destacar a existência das licitações 

verdes que correspondem a uma forma de inserção de critérios ambientais e sociais 

nas compras e contratações realizadas pela Administração Pública, as quais 

priorizam a compra de produtos que atendem critérios de sustentabilidade, como a 

facilidade para a reciclagem, vida útil mais longa, geração de menos resíduos em 

sua utilização e menor consumo de matéria-prima e energia. 
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Em dezembro de 2010, a Lei 12.349 alterou a Lei de Licitações n° 

8.666 de 1993, cuja versão dispõe sobre critérios de sustentabilidade ambiental na 

aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública 

Federal, da seguinte maneira: 

 

Art. 1º Nos termos do art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, as 
especificações para a aquisição de bens, contratação de serviços e obras 
por parte dos órgãos e entidades da administração pública federal direta, 
autárquica e fundacional deverão conter critérios de sustentabilidade 
ambiental, considerando os processos de extração ou fabricação, utilização 
e descarte dos produtos e matérias-primas. 
Art. 2º Para o cumprimento do disposto nesta Instrução Normativa, o 
instrumento convocatório deverá formular as exigências de natureza 
ambiental de forma a não frustrar a competitividade. 
Art. 3º Nas licitações que utilizem como critério de julgamento o tipo melhor 
técnica ou técnica e preço deverão ser estabelecidos no edital critérios 
objetivos de sustentabilidade ambiental para a avaliação e classificação das 
propostas. (BRASIL, 2010). 

 

O preço, nesta concepção, está sendo relativizado, pois nem sempre o 

mais barato significa a melhor compra, tanto em termos de gastos como em quesitos 

ambientais. Assim, objetiva-se que a Administração Pública Federal, na seleção da 

proposta mais vantajosa ao interesse público, considere não apenas o preço, mas a 

qualidade, o custo com a utilização e a conformidade com o dever do Estado de 

proteção ao meio ambiente, que hoje se traduz em uma política de desenvolvimento 

sustentável. 

 

 

3.6.2 Tributação “verde” 

 

 

O Brasil ocupa a 18ª posição entre os mais ativos no uso de impostos, 

cuja prerrogativa pode ser utilizada como uma ferramenta para impulsionar o 

comportamento corporativo sustentável e atingir os objetivos de uma política verde 

(ou ecológica). 

O objetivo que se busca alcançar com a tributação “verde” é mais um 

forma de restringir as condutas ecologicamente incorretas através de benefícios e 

imposições que estimulem comportamentos positivos, tendo como foco principal as 

organizações empresariais. 
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Nesse sentido, Merlin (2009, p. 113) acrescenta que 

 

[...] visualizando a proteção ambiental enquanto aspecto da ordem 
econômica e social brasileira, e observando os instrumentos de que dispõe 
o Estado para a sua realização, ressalta-se a importância primordial dos 
instrumentos econômicos e tributários, dentro de um aspecto de 
compatibilização sistêmica entre os Direitos Fundamentais constitucionais, 
mas também dentro de uma tendência macroeconômica. 

 

Ao buscar alcançar a proteção a um bem jurídico extrafiscal, que, no 

caso, é o meio ambiente, aplica-se o princípio da seletividade, o Imposto sobre 

Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), por exemplo, 

que ocorre através da tributação menos onerosa para tributos ecologicamente 

corretos. Tais mandamentos constitucionais, contudo, não servem de fundamento 

apenas para o ICMS ou Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 

(IPVA), mas para quaisquer impostos, sejam eles relativos aos produtos aos serviços. 

Os tributos ambientais, em sentido próprio, possuem fim extra-fiscal, 

pois buscam a mudança de comportamentos pelos agentes em plena efetivação da 

política ambiental vigente, e não a simples a arrecadação fiscal, que ficaria em um 

segundo plano, representando um dos desafios da contemporaneidade. 

Nesse contexto, Schuindt, sócio da área de Impostos da KPMG no 

Brasil, relata que 

 

Os governos de todo o mundo estão enfrentando os desafios de mudanças 
ambientais e sociais, incluindo o crescimento populacional, segurança 
energética, escassez de água e mudanças climáticas. Como resposta, 
estão usando cada vez mais os impostos como uma ferramenta para mudar 
o comportamento das empresas e ajudar a atingir os objetivos de políticas 
verdes, como a redução das emissões de carbono e eficiência de recursos. 
(BRASIL..., 2013). 

 

As alíquotas incidentes sobre os tributos verdes se relacionam ao 

caráter sancionador ou incentivador, as quais não se justificam apenas pelos 

princípios constitucionais de tributação, mas também pelos princípios de direito 

ambiental, sendo três os principais: o princípio da precaução; o princípio da 

cooperação e o princípio do poluidor-pagador. 

Ademais, especificadamente no setor couro-calçadista no Estado de 

São Paulo foi estabelecido a redução do ICMS para 12% em 2011, conforme 
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Decreto nº 56.850/2011 e em 2012 para 7%, conforme Decreto nº 57.996/2012 

(Disponível em: http://exame.abril.com.br/economia/noticias/alckmin-anuncia-

reducao-de-icms-para-setor-calcadista. Acesso em: 20 fev. 2014). 

 

 

3.6.3 Créditos de carbono 

 

 

Além dos mecanismos de incentivos já mencionados, outros que 

possuem grande relevância e se destacaram mundialmente nestes últimos anos, 

pela possibilidade de negociar créditos de carbono, possui previsão legal no 

Protocolo de Kyoto. 

O Protocolo de Kyoto é um acordo internacional, fruto da 3ª 

Conferência das Partes (COP 3), realizada em Kyoto no Japão em 1991, cujo 

objetivo principal é alcançar a estabilização das concentrações dos gases 

ocasionadores do efeito estufa (GEEs) na atmosfera em um nível que impeça 

antrópica perigosa ao clima. 

Cerca de 200 países na Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas 

(COP 18), em Doha, no Qatar, concordaram em estender a validade do Protocolo de 

Kyoto. O Protocolo de Kyoto corresponde a uma das poucas ferramentas que 

compromete os países industrializados a reduzir os gases de efeito estufa. 

No que tange ao comércio internacional é permitido comercializar 

crédito de carbono aos países industrializados, seja na compra ou venda dos 

mesmos, de acordo com as suas cotas estabelecidas, visto que partir desta 

autorização um promissor mercado de crédito de carbono e o Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo (MDL). 

No artigo 4º, alínea 5, do Protocolo de Kyoto (1991), dispõe-se que 

caso as partes desses acordos não atinjam seu nível total combinado de redução de 

emissões, cada uma deve se responsabilizar pelo seu próprio nível de emissões. 

Em termos de potencial de redução de emissões associado aos 

projetos no ciclo do MDL, o Brasil também está na terceira posição do ranking, 

sendo responsável pela redução de 412,1 milhões de toneladas, o que corresponde 

a 5% do total mundial. A China ocupa o primeiro lugar da lista, com mais de quatro 
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(4) bilhões de toneladas, responsável por 47% do total mundial. Vale mencionar, 

neste lugar, que 

 

A Caixa Econômica Federal e o Banco Mundial assinaram um acordo para 
negociar créditos de carbono no mercado global. A transação será realizada a 
partir da compra e venda de emissões reduzidas, junto ao fundo Carbon 
Partnership Facility (CPF). Pela parceria, a instituição financeira brasileira será 
a única do país a oferecer financiamento para implantação de aterros 
sanitários, tendo como garantia acessória do empréstimo as receitas geradas 
pela Redução Certificada de Emissões (RCE), também conhecida como crédito 
de carbono, lastreadas com recursos do CPF (PARCERIA..., 2012). 

 

Entretanto, se faz necessário destacar que embora a busca do 

equilíbrio socioeconômico seja uma alternativa existente, este recurso não é 

definitivo e nem ao menos resolve o problema das emissões de CO2do planeta, já 

que comercializar crédito de carbono é poluir da mesma forma, apenas respeitando 

o limite de emissão de CO2estabelecido para cada país. 

Neste sentido existem alguns instrumentos que podem auxiliar a 

organização empresarial a implantar a sustentabilidade em sua gestão, os quais 

fazem parte do gerenciamento ambiental abordado próximo tópico deste trabalho. 

 

 

3.7 GERENCIAMENTO AMBIENTAL 

 

 

Objetivando a realização da responsabilidade socioambiental das 

organizações empresariais, existem muitas maneiras de se iniciar uma gestão 

voltada para o meio ambiente, e deste modo, os instrumentos de gerenciamento 

ambiental pode auxiliar. 

Desta forma, pode-se citar como exemplo as normas internacionais 

ISO 14000, especialmente a ISO 14001, que trata da Gestão Ambiental, o seguro 

ambiental em caso de danos decorrentes da atividade empresarial, a avaliação de 

impacto ambiental (AIA), a auditoria ambientais, a investigação de passivos 

ambientais e o monitoramento ambiental e o licenciamento ambiental, dentre 

outros. 

No que diz respeito ao Sistema de Gestão Ambiental, a norma 

International Organization for Standardization (ISO) 14001 relativa à certificação 
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ambiental que atende aos padrões internacionais, fornece aos consumidores uma 

gama maior de informações sobre o histórico da empresa, o impacto ambiental, 

práticas sustentáveis realizadas, ações de responsabilidade socioambiental, e 

outras. 

O licenciamento ambiental é uma obrigação legal prévia à instalação 

de qualquer empreendimento ou atividade potencialmente poluidora ou degradadora 

do meio ambiente, como é o caso do setor couro calçadista em análise e está 

prevista na Lei 6.938/81, nas Resoluções CONAMA nº 001/86 e nº 237/97 e na Lei 

Complementar nº 140/2011. 

Desta forma, para o início das atividades e respectivo exercício de uma 

empresa couro calçadista é obrigatório possuir o licenciamento ambiental, e 

somente este. Assim, a utilização de quaisquer outros instrumentos é voluntária por 

parte das empresas. 

O seguro ambiental visa garantir a reparação de danos (pessoais ou 

materiais) causados involuntariamente a terceiros, em decorrência de poluição 

ambiental (BITAR; ORTEGA, 1998), ou seja, o ressarcimento das despesas e 

indenizações, resultantes de responsabilidade civil atribuída pelo judiciário à 

organização empresarial. 

O monitoramento ambiental abarca o perfazimento de medições e/ou 

observações específicas direcionadas a alguns poucos indicadores e parâmetros, 

que objetiva verificar se determinados impactos ambientais estão ocorrendo, 

possibilitando que sua magnitude seja dimensionada a partir da eficiência de 

eventuais medidas preventivas adotadas (BITAR; ORTEGA, 1998). 

A Avaliação de Impacto Ambiental (AIA)é um documento técnico onde 

se avaliam as consequências para o ambiente decorrentes de um determinado 

projeto. Nele encontram-se identificados e avaliados de forma imparcial e 

meramente técnica os impactos que um determinado projeto poderá causar no 

ambiente, assim como apresentar medidas mitigadoras. Por estas razões, é um 

importante instrumento, visto que a sua exigência está prevista no artigo 225. § 1º, 

IV da Constituição Federal de 1988. 

Para Antunes (1998, p. 17), o AIA menciona 

 

[...] a importância fundamental dos Estudos de Impacto reside no fato de 
que, pela sua correta realização, é possível se antecipar consequências 
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negativas e positivas e medir as alternativas apresentadas com vistas a 
uma opção a ser decidida pela sociedade. 

 

Outra forma seria a realização da auditoria ambiental que indica o 

desempenho dos equipamentos existentes na organização empresarial 

instalados, visando fiscalizar e limitar o impacto de suas atividades sobre o meio 

ambiente. 

E por fim, a investigação de passivos ambientais, que representa um 

conjunto de atividades destinado à verificação e avaliação de todos os problemas 

ambientais existentes em um empreendimento que ocorreram no passado (BITAR; 

ORTEGA, 1998). Esta investigação tem como finalidade informar antecipadamente 

aos futuros proprietários de um empreendimento, os problemas que poderão 

enfrentar em razão de alguma degradação ambiental ocasionada pelos proprietários 

atuais. Dessa forma, os novos proprietários terão ciência do custo ambiental que 

serão responsáveis após a aquisição do empreendimento. 

Em ambientes empresariais a cultura organizacional exerce um papel 

fundamental no estabelecimento de estratégias ao se destacar como motivadora, na 

promoção e divulgação de ações de sustentabilidade ambiental. Sob a perspectiva 

da cultura como instrumento de poder vislumbra-se a possibilidade da cultura 

organizacional ser a própria estratégia para a concretização de atitudes que tenham 

compromisso com a sustentabilidade em especial nas organizações. 

Neste cenário, desponta a importância da cultura organizacional como 

instrumento de gestão e incorporação de valores socioambientais pelas 

organizações empresariais. 
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4 CULTURA ORGANIZACIONAL COMO ESTRÁTEGIA DE FORTALECIMENTO 

DA SUSTENTABILIDADE NAS ORGANIZAÇÕES EMPRESARIAIS 
 

 

No cenário atual, em que as organizações se deparam com conceitos 

de sustentabilidade, responsabilidade social e desenvolvimento regional, a 

importância da cultura organizacional desponta como uma estratégia de promoção e 

incorporação da sustentabilidade na organização. Salienta-se que as organizações 

possuem especial relevância na região onde se localizam, seja nas respectivas 

práticas decorrentes de sua gestão, ou seja, em seu comprometimento com o 

desenvolvimento regional sustentável. 

 

 

4.1 CONCEITUAÇÃO DA CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

As ações de sustentabilidade possuem indagações a alguns 

motivadores, como, por exemplo, os riscos e oportunidades para os negócios de 

hoje, a percepção das grandes mudanças que estão ocorrendo e que irão acontecer 

no decorrer da evolução na sociedade. 

Na medida em que crescem as demandas decorrentes de maior 

consciência ambiental e de justiça social, é certo que as empresas com pensamento 

estratégico sustentável se posicionarão em condição competitiva absolutamente 

diferenciada, garantindo antecipadamente um novo posicionamento no mercado e 

assegurando bons resultados econômicos. Conforme denota Bombassaro (2012, p. 

260), 

 

A sociedade também aprende a valorizar tais iniciativas, dando preferência 
nos relacionamentos com as organizações que privilegiam esses valores, 
criando, dessa forma, uma sinergia construtiva formidável na busca de um 
mundo melhor para as gerações futuras. 

 

Nesse sentido, Grajew (2000 apud GARCIA, 2002, p. 28) menciona 

que “[...] toda empresa é um força transformadora poderosa, é um elemento de 

criação, e exerce ascendência na formação de ideias, valores, nos impactos 

concretos da vida das pessoas, das comunidades e da sociedade em geral”. 
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Em outras palavras, se as organizações empresariais e o mercado não 

identificarem os desafios impostos pela sociedade, ambos não terão sucesso na 

contemporaneidade. Assim, devem buscar novas estratégias de negócios para um 

futuro desejado e o sucesso da empresa, pois 

 

[...] já não basta mais as empresas dizerem “queremos fazer nossa parte no 
planeta”. Isso é coisa do século passado e, não raro, era apenas retórica. 
Hoje, vivemos no mundo da responsabilidade estendida do produtor. As 
empresas não podem esquivar-se dos problemas ambientais que ocorrem 
em sua cadeia de valor, do fornecedor, mais a montante, ao cliente, mais 
jusante. É simples: o que ocorre fora de quatro paredes geralmente é o que 
mais conta. (ESTY; WISTON, 2008, p. 148). 

 

A inovação das organizações empresariais somente ocorrerá por 

intermédio da cultura como elemento potencial transformador, sendo que a empresa 

deve possuir ferramentas para promover as devidas adaptações em sua gestão, no 

sentido de propiciar uma cultura socioambiental em sua estrutura, atuando como 

agente ativo na sociedade e contribuindo para a redução da pobreza e a diminuição 

das desigualdades existentes. 

Os principais desafios que as empresas enfrentam neste século 

consistem em como remodelar seus conceitos e valores para uma cultura 

socialmente responsável, cujo desafio é despertar para uma nova consciência 

sustentável, na qual sustentabilidade não será mais despesa, mas sim 

investimento. 

Neste processo de remodelação da estrutura proativa das empresas 

para uma gestão socioambiental, é fundamental que ocorra a análise da cultura, que 

é a base e o início de sua implementação ou fortalecimento, devendo ocorrer 

 

[...] o planejamento que envolve todos os aspectos encontrados no sistema: 
seus objetivos, suas metas, o ambiente, a utilização dos recursos e os 
componentes e atividades; o controle abrange o exame e a execução dos 
planos e o planejamento das mudanças. (CAVALCANTI; PAULA, 2006, p. 
6). 

 

O processo de mudança não é fácil e nem rápido, e a iniciativa 

geralmente parte do proprietário, empresário e/ou administrador, que busca 

resultados e sofre com as exigências dos mercados de consumo interno e externo, 

das restrições legais e dos resultados financeiros almejados. 
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 Esse tipo de ambiente gera uma enorme incerteza a respeito dos 

valores e crenças, abalando a confiança na liderança e no comprometimento das 

pessoas, situação que insere a necessidade de rever pressupostos, enfatizando 

valores e de reconstruir a dimensão simbólica da cultura organizacional (FADEL; 

SMITH, 2011). 

Para conhecer uma organização, inicialmente é necessário adentrar 

sua cultura (CHIAVENATO, 2004) e vislumbrar suas potencialidades e 

necessidades, diante da necessidade da reformulação de sua gestão ao agregar 

valores socioambientais. 

Schein (2001, p. 178) conclui que a “[...] a cultura é, portanto, produto 

do aprendizado social, e as maneiras de pensar e agir compartilhadas que 

funcionam e acabam se tornando elementos de cultura”. 

Holanda (1975, p. 74) conceitua a cultura como um: 

 

Conjunto de valores, hábitos, influências sociais e costumes reunidos ao 
longo do tempo, de um processo histórico de uma sociedade. Cultura é tudo 
que com o passar do tempo se incorpora na vida dos indivíduos, 
impregnando o seu cotidiano. 

 

Para Azevedo (1963, p. 19) cultura “[...] é o estado moral, intelectual 

e artístico, em que homens souberam elevar-se acima da simples consideração 

de utilidade social, compreendendo o estudo desinteressado da ciência e das 

artes”. 

Deste modo, o conceito de cultura promove a abertura de 

oportunidades para uma reflexão mais intensa sobre o peso da dimensão simbólica 

nas organizações e nas inúmeras formas e teorias de gestão, contribuindo para 

desmistificar o paradoxo de que, para os negócios somente prevalece o aspecto 

objetivo e pragmático, não havendo a hipótese de qualquer outro modo de olhar 

para a organização que não seja este. 

Assim, a mudança de paradigma da obtenção dos lucros financeiros 

em detrimento do meio ambiente para o viés sustentável no contexto das 

organizações, tem que ocorrer, prioritariamente, no âmbito da cultura, sendo 

imprescindível buscar subsídios para conhecer os aspectos do ambiente 

organizacional e para elaborar estudos acerca dos relacionamentos e práticas da 

organização, o que resulta no aprofundamento da cultura organizacional. 
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Posteriormente, “[...] a empresa deve relacionar-se com seus fornecedores, 

transmitindo os valores de seu código de conduto a todos os participantes da cadeia 

produtiva” (TACHIZAWA; ANDRADE, 2012, p. 23). 

Deste modo, as informações e estudos acerca da sustentabilidade 

seriam menos eficazes se não fossem desenvolvidos na organização empresarial 

e, para isto acontecer, a cultura organizacional se mostra como uma estratégia e 

ferramenta adequada. Na sequência, deve-se direcionar o olhar para toda a 

empresa, sob pena de se tratar meramente como uma estratégica de marketing 

ou mesmo de apenas obediência a formalidades legais a fim de evitar 

penalidades. 

Fadel e Smith (2011, p. 166) destacam que “[...] em ambientes 

empresariais a cultura organizacional pode determinar a forma de como lidar com a 

gestão da informação e se destacar como motivadora ou não, na promoção e 

divulgação de ações de sustentabilidade ambiental”. 

Uma vez entendida a cultura organizacional como um sistema de 

valores compartilhados pelos seus membros, em todos os níveis, que diferencia uma 

organização das demais, os valores podem ser reavivados, desde que bem 

trabalhados e vivenciados para impulsionar as empresas neste novo século, 

marcado por inúmeras mudanças e acontecimentos globais. A sociedade cobra que 

os valores socioambientais estejam agregados às organizações e que estas 

participem como agente local no desenvolvimento regional. 

Segundo Schein, (1989 apud FREITAS, 1991, p. 7): 

 

A cultura organizacional é o modelo dos pressupostos básicos, que 
determinado grupo tem inventado, descoberto ou desenvolvido no processo 
de aprendizagem para lidar com os problemas de adaptação externa e 
integração interna e que funcionaram suficientemente bem a ponto de válida 
e, por isso, de ser ensinadas a novos membros do grupo como a maneira 
correta de perceber, pensar e sentir em relação aos problemas. 

 

Refletindo sobre o exposto, não existe definição única do tema cultura 

organizacional. Contudo, em todas as definições, pode-se dizer que ela representa 

um valioso instrumento de poder, pois: 

 

[...] trata-se de vários mecanismos de intervenção que lidam com processos 
organizacionais e que também mexem com variáveis de clima 
organizacional e o que importa é que quaisquer que sejam os instrumentos 
e os agentes de intervenções para operar a mudança na cultura 
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organizacional, eles sempre dependerão de apoio, de legitimação que lhes 
é estendida e do envolvimento dos detentores de poder. (FLEURY, 1996, p. 
43). 

 

Uma organização, cuja cultura é fortalecida, deve ser vista como 

estratégia instrumental e inovadora, fazendo dela um diferencial junto à coletividade, 

pois subsiste com suas relações e afinidades e sobrevive de decisões que avaliam 

custos e benefícios. 

Objetivando a compreensão da cultura organizacional em sua 

natureza, é essencial mencionar os seus elementos, já que esta representa a 

organização como um todo, os quais são definidos: valores, crenças e pressupostos, 

ritos, rituais e cerimonias, estórias, mitos e heróis, tabus e processo de 

comunicação. 

 

 

4.2 PREMÊNCIA DE UMA CULTURA DE INOVAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES 

 

 

As organizações veem buscando conciliar o desenvolvimento 

econômico e preservação ambiental, mediante a implantação de alternativas 

tecnológicas mais limpas, matéria prima menos tóxicas, dentre outras práticas, que 

decorrem do modo de gestão da organização, com o objetivo de reduzir o impacto 

ambiental e a degradação do meio ambiente. 

As mudanças ocasionadas pela incorporação de valores 

socioambientais na cultura organizacional podem ser refletidas em âmbito interno e 

externo da organização, assim como para os consumidores, funcionários, 

colaboradores e à coletividade em geral. 

No ambiente interno, inicialmente, ocorre a redução de custos e riscos 

ao meio ambiente, como a conscientização de todas as pessoas envolvidas na 

sistemática da organização e a consequente incorporação de práticas sustentáveis 

no cotidiano da organização. 

 No ambiente externo, a cultura sustentável da organização pode 

refletir em toda coletividade por meio de práticas sustentáveis em benefício da 

sociedade em geral, repercutindo de forma valorosa à sua reputação e credibilidade 

junto ao mercado de consumo, proporcionando uma organização social e 
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ambientalmente sustentável por completo. Frente exposto, Rochlin (2005, p. 24) 

chama a atenção para o fato de que 

 

Uma empresa pode, por exemplo, contar com programas estrategicamente 
alinhados que abordem questões sociais ou ambientais prementes – mas se 
estes não permearem toda a empresa ou forem inclusive além dela, 
influenciando o comportamento de terceiros, dificilmente serão tidos como 
programas de excelência e de impacto duradouro e sustentável. 

 

Nessa trajetória, algumas organizações “[...] já desenvolveram modelos 

de gestão que incorporam aspectos socioambientais, outras ainda hesitam em 

inserir essas variáveis em seus processos decisórios” (ZYLBERZTAJN, 2010, p. 37), 

fazendo-se premente o fortalecimento da sustentabilidade nas organizações através 

da cultura organizacional como principal estratégia. 

Sendo assim, o contexto organizacional quando aborda a 

sustentabilidade, possui destaque em decorrência de aspectos econômicos e legais 

já abordados nos capítulos anteriores, ou seja, pela necessidade que as 

organizações empresariais têm em analisar o conceito de sustentabilidade e seus 

desdobramentos na formulação de estratégias na contemporaneidade. Sendo 

necessário para o seu alcance o conhecimento, compreensão e aprendizagem dos 

processos culturais e organizacionais, bem como os conhecimentos científicos para 

integrar e fundamentar estes vários segmentos (FADEL; SMITH, 2011). 

Deste modo, o ser humano é responsável e vítima ao mesmo tempo 

deste processo de dimensões planetárias com todos os seus desafios, forças e 

fragilidade (RAMOUNOULOU, 2007), o qual possui o dever de, por meio de suas 

atitudes imediatas e mediatas, contribuir para a preservação dos recursos 

naturais. 

A busca das organizações por ações que promovem a sustentabilidade 

tem impulsionado e norteado a percepção de uma economia de custos por 

intermédio de processos de ecoeficiência. Esse processo proporciona a geração de 

produtos sustentáveis em seu ciclo produtivo, na medida em que reduz incertezas e 

riscos em suas operações, aumenta as oportunidades e investimentos no lugar de 

custos e riscos, eleva o valor econômico agregado e melhora sua imagem no 

mercado diante da sociedade (BRANDÃO; SANTOS, 2007). 

Amparando-se nos dizeres acima, Carrol (1979, p. 282) menciona que 
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Os negócios estão sendo chamados para assumir responsabilidades 
amplas para a sociedade como nunca antes e para servir a ampla variação 
de valores humanos (qualidade de vida além de quantidade de produtos e 
serviços). Os negócios existem para servir à sociedade, e seu futuro 
dependerá da qualidade da gestão em responder às mudanças de 
expectativas do público. 

 

E, como catalisador para a mudança de postura e métrica do progresso 

em relação ao alinhamento da gestão socialmente responsável, pode-se mencionar 

a cultura organizacional como elemento chave uma relevante estratégia para 

incentivar a prática de processos produtivos menos agressivos à natureza e práticas 

sustentáveis que contribuem para o desenvolvimento regional. 

É salutar ressaltar que, “[...] cada setor econômico tem características 

próprias que fazem com que a interação entre seus agentes ambientais seja 

intrínseca a ele, e as estratégias genéricas das organizações que o compõem 

refletem essas peculiaridades” (TACHIZAWA; ANDRADE, 2012, p. 75). 

Nos dias atuais, é fundamental aos administradores das organizações 

inserirem questões da sustentabilidade sob a ótica empresarial estratégica, 

entendendo-a como um fator diferencial que sua empresa pode ter no mercado 

competitivo globalizado, perfazendo a sua função social e ambiental. 

Neste cenário, destaca-se a sustentabilidade corporativa. Em relação a 

esta, Zylberztajn (2010, p. 39) comenta que 

 
Não há definição única ou consensual para a sustentabilidade corporativa, 
mas a ideia básica é a de que a atividade das empresas desenvolve-se em 
um contexto socioambiental que condiciona a qualidade e a disponibilidade 
de dois tipos fundamentais de capital, o natural e o humano. 

 

A sustentabilidade corporativa baseia-se em um novo modelo de 

gestão onde a atuação nas dimensões social e ambiental, aliada a boas práticas de 

governança, interfere positivamente na dimensão econômica, agregando valor à 

organização. 

Sobre a atuação da empresa como agente transformador e inovador 

para a construção do futuro desejado. Choo (2006, p. 25) salienta que 

 

[...] mais do que nunca, as organizações estão conscientes de que sua 
sobrevivência e sua evolução dependem de sua capacidade de dar sentido 
ou influenciar o ambiente e de renovar constantemente seu significado e 
seu propósito à luz das novas condições. 
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Assim, as empresas podem hoje tomar atitudes pró-ativas na inserção 

de novos processos no seu modelo de negócio, que somente serão viáveis através 

da cultura organizacional representativa da estratégia principal desta inovação, 

partindo de seus elementos, tais como símbolos, crenças, tabus e, em especial, dos 

valores que devem ser repensados dentro da estrutura organizacional da empresa, 

visto estes serem o centro e a vida proativa de uma empresa. 

 

 

4.3 ELEMENTOS DA CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

A incorporação de valores socioambiental na cultura de uma 

organização se dá pela exigência da sociedade atual e da dinâmica do 

conhecimento em busca da competitividade entre as empresas. Para isto ocorrer, 

deve-se ter como pressuposto primordial, a identificação e análise da cultura da 

própria empresa em consonância com o que se deseja modificar ou reformular. Para 

tanto, Bio (1987, p. 102) assevera que 

 

A mudança organizacional é, na essência, um ato humano. Os atos que a 
produzem - quer decorrentes da racionalidade e do conhecimento técnico, 
quer consequentes do interesse político, quer fruto de uma vivência 
emocional, quer gerados pela pressão de grupos -são atos dos homens. É 
inerente à mudança organizacional, portanto, o surgimento de diferentes 
reações individuais e de grupos, uma intensificação do jogo político, 
discussões em torno de valores, etc. 

 

Neste sentido, a organização que objetiva construir uma cultura 

sustentável dentro da própria organização deve incorporar os valores 

socioambientais em todos os elementos da cultura organizacional. Nessa 

perspectiva, Choo (2006) retrata que uma rede de significados e interpretações 

suscita em uma atmosfera de ordem, continuidade temporal e clareza do contexto a 

qual fornece aos membros da organização clareza para ordenar e relacionar suas 

ações. 

A cultura é o cerne da incorporação de valores socioambientais das 

organizações e da construção de uma gestão socioambiental, representando o 

instrumento mais significativo na empresa e que emana toda a diretriz de atuação da 

empresa, seja em seu interior, processo produtivo ou sua relação com consumidores 
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e colaboradores. A cultura transparece nos seguintes elementos para a sociedade: 

normas, valores, crenças, pressupostos, ritos, rituais, cerimonias, estórias, mitos e 

heróis, tabus e processo de comunicação, imagem e credibilidade. 

De acordo com Deal e Kennedy (1990 apud FREITAS, 1991, p. 21), os 

ritos, rituais e cerimônias “[...] são exemplos de atividades planejadas e têm 

consequências práticas e expressivas, tornando a cultura organizacional mais 

tangível e coesa”. São práticas reiteradas da organização, que exprimem a cultura 

organizacional da empresa e promove uma interação entre as pessoas envolvidas 

no contexto organizacional. 

 Os mitos podem ser definidos como aqueles “[...] que não cessam de 

encontrar novos meios para exprimir-se, novas linguagens, novos valores e ideias, 

de tal modo que, quanto mais parece ser outra coisa, tanto mais é a repetição de si 

mesmo” (CHAUÍ, 2000, p. 9). O mito mais comum no âmbito organizacional é o do 

fundador da empresa, que também está interacionado com as estórias da própria 

organização. 

E os tabus, segundo Freitas (1996), referem-se às proibições impostas 

para os membros da organização, bem como as orientações tidas como 

inquestionáveis. Considerando, que cada empresa possui suas peculiaridades, os 

tabus normalmente variam de organização para organização. 

As normas são como as leis regentes dentro de uma organização, 

determinando formas de conduta. Para Freitas (1991, p. 33), representa 

 

[...] todo o comportamento que é esperado, aceito ou apoiado pelo grupo, 
esteja tal comportamento fixado ou não. Assim, a norma é o comportamento 
sancionado, através do qual as pessoas são recompensadas ou punidas, 
confrontadas ou encorajadas, ou postas em ostracismo quando violam as 
normas. 

 

As organizações normalmente possuem normas próprias. Essas 

podem transparecer o compromisso socioambiental existente, e serem 

facilmente visualizadas, desde que fixadas em locais adequados e/ou 

disponíveis ao acesso. 

Os heróis de uma organização são normalmente os seus fundadores 

ou mesmo os seus líderes, que fizeram estória na organização, diferentemente dos 

heróis, que por vezes aparecem nas histórias. 
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E as crenças e os pressupostos simbolizam as “verdades” na 

organização, pois são inquestionáveis. Para Freitas (1991), os pressupostos se 

formam a respeito do que é um produto bem-sucedido, de quem são os 

consumidores e o mercado, quais funções realmente são importantes na 

organização. 

Para uma gestão de conhecimento harmônica, a informação é 

fundamental, uma vez que se transforma em conhecimento e promove a contínua 

mudança necessária na organização para a sua sobrevivência e sucesso, sendo 

precípua a troca de informação, por meio da comunicação, seja ela formal ou 

informal, representando na atual contemporaneidade um diferencial no mercado de 

consumo. 

A comunicação pode se amparar em todo o aparato técnico possível: 

redes de comunicação formais e informais, dispositivos de comunicação interna, 

boletins e fóruns, reuniões de portas abertas etc., uma vez que possibilita o 

crescimento da organização. 

Para Carvalho e Tornet (1994, p. 142-143 apud TAVARES, 1996, p. 3) 

comunicação formal é a “[...] comunicação sistemática entre a organização e o 

ambiente externo e interno, feita através de comunicados, entrevistas memorandos, 

ofícios textos”. 

Já a comunicação informal é a “[...] comunicação assistemática que 

não está sujeita a normas ou controles. Ocorre através das relações de ajuda, 

simpatias, compadrios, boatos, etc.” (CARVALHO; TORNET, 1994, p. 142-143 apud 

TAVARES, 1996, p. 3). 

Nesse sentido, é fundamental a divulgação/informação do 

compromisso socioambiental, de projetos em andamento, de ações praticadas, da 

produção sustentável, dentre outras medidas que a organização possui, no sentido 

de transparecer o seu compromisso. Para tanto, atualmente as empresas têm 

utilizado com frequência as redes informais, como Facebook, Twitter, Instagran, 

Microsoft Service Network (MSN), etc., que também representam a comunicação 

informal. 

Ademais, dentro da própria organização, pode-se estimular o 

comportamento sustentável de funcionários e colaboradores, por meio de ações 

simples que podem ser adotadas dentre do local de trabalho e durante o 

mesmo. 
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Deste modo, a comunicação quando realizada de modo formal ou 

informal, é externamente relevante para a difusão da informação e estabelecimento 

de uma importante relação entre empresa e consumidores, fornecedores, 

colaboradores e funcionários. 

Tendo em vista os novos valores socioambientais que devem estar 

inseridos em toda a organização, partindo da cultura organizacional como estratégia 

norteadora, é essencial despertar nos funcionários a preocupação com o meio 

ambiente, independente do cargo que ele ocupa na empresa, o qual pode contribuir 

para o desenvolvimento sustentável de sua localidade e propiciar que atitudes 

sustentáveis sejam constantes no cotidiano da organização. 

Neste sentido, para o sucesso da empresa, é indispensável que 

ocorra a troca de experiência e o fluxo de informação de novas experiências de 

trabalho, a fim de agregar novos conhecimentos às pessoas e possibilitar novas 

ideias, novo vigor à própria organização, propiciando um clima organizacional 

favorável e propício ao alastramento de atitudes sustentáveis a toda a 

organização. 

Com a utilização da cultura organizacional como estratégia para o 

fortalecimento da sustentabilidade e da inclusão de valores socioambientais, é 

possível vislumbrar uma gestão socioambiental efetiva e que contribui para o 

desenvolvimento regional sustentável. Desta forma, é possível reconhecê-la nos 

elementos constitutivos da cultura organizacional, como explanado acima. 

Além dos elementos da cultura organizacional, podem-se citar os níveis 

de cultura que Schein (2009) divide em três, sendo eles: os artefatos, as crenças e 

os valores assumidos e suposições fundamentais básicas. 

 

 

4.4 NÍVEIS DE CULTURA  

 

 

Para conhecer melhor a cultura de uma organização, é preciso ir além 

dos elementos que atuam na mesma, aprofundando-se em seus níveis. 

Os artefatos são os fatores visíveis na organização e geralmente são 

indecifráveis, os quais podem incluir 
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[...] os produtos visíveis do grupo, como a arquitetura de se ambiente físico; 
sua linguagem; sua tecnologia e produtos; criações artísticas; seu estilo 
incorporado no vestuário, maneiras de comunicar, manifestações 
emocionais, mitos e histórias contadas sobre a organização; suas listas 
explícitas de valores/seus rituais e cerimonias observáveis e assim por 
diante. (SCHEIN, 2009, p.24). 

 

O nível artefato é fácil de ser observado, pois possui característica 

visível, mas possui significados distintos para cada pessoa. Deste modo, no âmbito 

da sustentabilidade, um modo atual e de fácil acesso aos consumidores em geral, é 

a utilização de site institucional, cartazes, campanhas e mensagens nas redes 

sociais que podem demonstrar visivelmente o compromisso socioambiental daquela 

organização. 

As crenças e valores expostos representam as metas e estratégias que 

o grupo compartilha. “[...] Se as crenças e os valores assumidos estiverem 

razoavelmente congruentes com as suposições básicas, a articulação desses 

valores em uma filosofia de operação pode ser útil para unir o grupo, servindo como 

fonte de identidade e missão central” (SCHEIN, 2009, p. 28). 

Um conjunto de crenças e valores que se torna incluso na filosofia 

organizacional da empresa, serve como guia e direciona as incertezas e os seus 

momentos de transformação. 

Assim, uma empresa que divulga seu compromisso socioambiental 

com o meio ambiente por meio de suas práticas e ações socioambientais não pode 

se contradizer com relação aos seus registros e comportamento, pois não está 

agindo em consonância com os valores divulgados. 

As suposições básicas são as percepções, sentimentos inconscientes 

assumidos como verdadeiros, que Schein (2009, p. 29) define como o que “[...] 

devemos prestar atenção, o que as coisas significam e como reagir emocionalmente 

ao que ocorre e as ações adotadas em vários tipos de situações”. 

Ao levar essa discussão para as organizações empresariais, é possível 

mencionar as percepções dos consumidores, que verificam por meio de artefatos, o 

que as empresas divulgam como compromisso socioambiental e práticas. E é nesse 

processo psicológico que a cultura tem seu poder final. 

Para ilustrar os níveis de cultura, Schein (2009) elaborou a seguinte 

figura: 
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Figura 3 – Níveis de cultura – Cultura organizacional e liderança 

 

Estruturas e processos organizacionais visíveis (difíceis de decifrar) 

 

 

 

Estratégias, metas, filosofias (justificativas expostas) 

 

 

Crenças, percepções, pensamentos e sentimentos inconscientes, 

assumidos como verdadeiros... (fonte última de valores e ação) 

 

Fonte: Schein (2009, p. 24) 

 

Assim, a cultura organizacional deve ser dinâmica e modificar-se com o 

tempo, uma vez que também sofre influência do ambiente externo e de mudanças 

na sociedade. A cultura deve direcionar a organização para uma nova fase, por meio 

da agregação de valor sustentável, visto que a cultura de uma instituição influencia a 

comunidade local, mais especificadamente. 

Para se verificar a presença dos elementos da cultura organizacional 

em uma determinada empresa ou mesmo saber qual o nível de cultura que ela se 

encontra em relação à sustentabilidade é fundamental ressaltar o elemento “valor de 

sustentabilidade”, já que este é o cerne da adoção da gestão socioambiental em 

uma organização. 

 

 

4.5 DO VALOR DE SUSTENTABILIDADE 

 

 

Os consumidores, por meio do acesso às informações, estão ficando 

cada vez mais exigentes e conscientes sobre o papel que exercem na sociedade 

local e também informar sobre os acontecimentos ambientais que veem ocorrendo 

no mundo, como a escassez e ameaça dos recursos ambientais, o aquecimento 

global, a desigualdade de renda gerada por essas ações e dentre outros. Deste 

modo, 

Artefatos 

Crenças e 
valores 

Suposições 
básicas 
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é importante lembrar que, enquanto as empresas estão livres para explorar 
a vantagem competitiva que acham ser a mais conveniente, mas também 
estão sujeitas ao julgamento da opinião pública se o seu comportamento se 
desviar das normas sociais impostas. (ALIGLERI, 2009, p. 5). 

 

As organizações estão inseridas em um ambiente dinâmico e de 

constantes mudanças, por isso, as informações por ela emitidas e/ou por elas 

agregadas, via ambiente externo, são fundamentais para sua própria sobrevivência 

e desenvolvimento. Assim, Valentim (2008, p. 12) retrata que a organização 

 

[...] tanto influencia o meio em que está inserida quanto recebe influência do 
meio influenciado. Essa dinâmica transforma, pouco a pouco, os princípios, 
os valores, as crenças, os comportamentos, as atitudes etc. O resultado 
dessas interações e interdependência entre as organizações e o meio em 
que atuam, pode ser consideradas como o que sustenta a estrutura da 
sociedade, neste caso a Sociedade da Informação. 

 

O valor é o cerne da cultura organizacional e nesse sentido as 

organizações empresariais ao incorporarem os valores socioambientais poderão 

promover à harmonia entre as dimensões social, ambiental e econômica e 

consequentemente fortalecer a sustentabilidade dentro da própria organização. 

As lideranças devem representar o elemento mais relevante das 

transformações das organizações, devendo ser o percussor da mudança e o 

responsável pela disseminação dos preceitos e princípios da própria organização. 

Esta liderança deve incentivar e estimular toda a organização em seus 

relacionamentos internos (funcionários) e externos (consumidores e colaboradores), 

visto que o sucesso duradouro de uma empresa emerge da cultura organizacional 

construída por valores independentes da identidade do líder, pois, se não o feita, 

com a morte ou aposentadoria deste, tudo se acaba. 

Neste sentido, Savitz (2007, p. 7) constata que “[...] cada vez mais, os 

negócios são considerados responsáveis não só por suas próprias atividades, mas 

também pelas dos fornecedores, pelas comunidades em que atuam e pelas pessoas 

que usam seus produtos”. 

Tendo em vista a singularidade de cada organização e suas 

características inerentes ao seu ramo de atividade, “[...] pode-se dizer que a melhor 

maneira de se organizar uma instituição depende da natureza do ambiente no qual a 

organização está inserida” (TACHIZAWA; ANDRADE, 2012, p. 75). 
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Nesse sentido, já fora abordada, em capítulos anteriores, a relevância 

da sustentabilidade no âmbito empresarial. Porém, é necessário destacar a 

importância do valor sustentável como fator fundante e direcionador da mudança de 

paradigma do contexto socioambiental, que é o elemento norteador da inovação na 

gestão por meio da cultura organizacional. 

Os valores são princípios norteadores da organização que refletem a 

própria empresa, os consumidores, funcionários, fornecedores e demais integrantes 

diretos ou indiretos ligados à imagem da mesma. Esses valores são inegociáveis, 

inerentes e individuais de uma organização, quesitos relevantes para o sucesso da 

empresa e que devem ser considerados norteadores no comportamento 

organizacional diário. 

Para Deal e Kennedy (1990 apud FREITAS, 1991), os valores podem 

indicar as questões, que, prioritariamente, deverão ser observadas na organização e 

como estes determinam ou não a ascensão da empresa. Os valores também 

representam a forma que a empresa pode se comunicar com o mundo exterior e o 

que a sociedade espera dela.  

O conjunto de valores orienta como a organização atuará frente ao 

mercado de consumo, em termos de comportamentos e atitudes, perante suas 

relações com funcionários, colaboradores, consumidores, concorrência, exigências 

mercadológicas e suas responsabilidades ambientais e sociais exercidas na 

localidade em que residem, além de precipuamente delinear a moral, a ética e a 

filosofia da organização. 

Para Deal e Kennedy (1990 apud FREITAS, 1991), os valores podem 

ser definidos como crenças e conceitos básicos de uma organização que formam o 

coração da cultura, definem o sucesso em termos concretos para os empregados e 

estabelecem os padrões que devem ser alcançados na organização para o seu 

sucesso, representando um senso de direção comum para todos os empregados e 

um guia para o comportamento diário. 

Diante de intensas mudanças e transformações culturais, Rossetto 

(2010, p. 2258) ressalva que: 

 

A transformação cultural deve permear os pensamentos do homem, 
mudando o foco do seu pensamento, e vendo-se como não um dominador 
do todo, mas sim um elemento integrado ao todo. Nossos valores não 
podem estar atrelados à ideia de seres superior por sermos dotados de 
racionalidade, mas como seres que devem estar em equilíbrio com o meio, 
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sendo assim, devendo usá-lo de forma não abusiva ou destrutiva, mas 
usufruindo-a de forma consciente. A visão ecológica torna-se fundamental, 
representando a combinação na esfera ambiental e social. 

 

Desta forma, para o sucesso de uma empresa, é necessária não só a 

disponibilização de recursos, pois a competividade depende da cultura 

organizacional adotada pela empresa dentre outros fatores, que repercutem em seu 

relacionamento a ser construído com elementos internos e externos, os quais 

interagem e agregam valores, “[...] uma vez que a conversão da empresa em uma 

organização socioambientalmente responsável não é tarefa de um só gestor, pois, 

muitas vezes, não necessita de investimentos de capital, mas de valores 

organizacionais que suportem essa filosofia” (ALIGLERI, 2009, p. 19). 

Na atualidade, o fortalecimento de valores socioambientais deve 

embasar os interesses das organizações e da sociedade, interligar um 

comportamento socialmente responsável e sustentável, que representa o fator 

decisivo e marcante do sucesso nos próximos tempos, já que “[...] os desafios 

globais associados à sustentabilidade, vistos a partir da ótica dos negócios, podem 

ajudar a identificar estratégias e práticas que contribuam para um mundo mais 

sustentável e, simultaneamente, direcionar o valor ao acionista” (HART; MILSTEIN, 

2004, p. 68). 

A cultura de uma organização voltada para a sustentabilidade não só 

contribui para aumentar o nível de exigência dos cidadãos e das organizações em 

relação aos bens e serviços públicos e privados, como também abre uma margem 

para diferenciação dos produtos e comportamentos das empresas. 

A transformação da sociedade brasileira somente ocorrerá por 

intermédio da cultura com seu potencial transformador, pois as empresas possuem 

meios para promover os avanços na medida em que propicia a cultura sustentável 

em sua estrutura organizacional, trazendo relevante contribuição social. 

A trajetória entre os processos que levam à sustentabilidade ambiental 

é permeada por escolhas que são baseadas em valores e crenças, elementos da 

cultura organizacional, incutidos no tipo de gestão e sinalizadores de como os 

gestores percebem a relação entre sustentabilidade e a empresa e, ainda, em como 

sinalizam as formas de condutas no ambiente empresarial (FADEL; SMITH, 2011). 

Ao trazer o conceito de cultura para o contexto das organizações e da 

sustentabilidade ambiental buscam-se subsídios para conhecer os pressupostos 
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sobre a natureza humana e traçar estudos de relacionamento no âmbito das 

organizações em relação ao tripé que sustenta a sustentabilidade ambiental 

(FADEL; SMITH, 2011). 

Neste contexto, é essencial a abordagem da cultura para o 

desenvolvimento regional, uma vez que as empresas são agentes proativos na 

localidade em que se situam. 

 

 

4.6 REFLEXOS DA CULTURA ORGANIZACIONAL NO DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL 

 

 

As empresas possuem uma responsabilidade em relação à sociedade 

que deve estar amparada sob o paradigma do tripé da sustentabilidade que consiste 

na harmonia entre os aspectos econômicos, sociais e ambientais na gestão da 

organização. 

Desta forma, se pode considerar que há desenvolvimento “[...] a partir 

de uma visualização dos fins substantivos que desejamos alcançar” (FURTADO, 

1984, p. 30), e ainda, “[...] para no futuro conduzir a uma crescente homogeneização 

de nossa sociedade e abrir espaço a realização das potencialidades de nossa 

cultura” (FURTADO, 1984, p. 30). 

Nessa perspectiva, a cultura organizacional busca sintonizar a empresa 

aos paradigmas contemporâneos de desenvolvimento sustentável. Para tanto, 

pressupõe-se a adesão da organização a uma gestão socioambiental que agregará 

valores indissociáveis a sua identidade, resultando em ações mais profundas e 

menos efêmeras. 

A adequação das empresas aos novos contornos da cultura 

organizacional corresponde a um compromisso delas com a sociedade 

contemporânea, na qual a sustentabilidade ambiental pressupõe a revisão do ciclo 

produtivo e os padrões de consumo atuais, perfazendo o equilíbrio entre valores 

econômicos, sociais e ambientais, ponderando-se os impactos sociais e ambientais 

consequentes da atuação administrativa da empresa. 

Torquato (2002, p. 3), retrata que 

 



 

89 
 

 

Entre os maiores desajustes que se observam no processo administrativo 
está o descompasso entre decisões normativas e realidades culturais que 
identificam a personalidade da comunidade interna. É bastante comum a 
adoção de políticas, rotinas, procedimentos, sem se levarem em 
consideração os usos costumes, comportamentos, hábitos, peculiaridades e 
manias que tipificam a cultura dos agrupamentos humanos. 

 

Igualmente, é necessário que a cultura organizacional esteja em 

sintonia com outros aspectos das decisões e respectivas ações das organizações, 

consubstanciada no planejamento estratégico da organização, para que se possa 

melhor conhecê-la e viabilizá-la na fundamentação de valores socioambientais. 

Neste viés, destaca-se a cultura organizacional como instrumento de gestão e 

inclusão da responsabilidade, função social e ambiental das organizações. 

Fadel e Smith (2009, p. 81) atentam para o fato de que “[...] o 

desenvolvimento da comunidade em que a empresa está inserida depende, muitas 

vezes, de como a empresa se relaciona com as demandas da sociedade e de como 

ela estabelece suas estratégias rumo ao alcance de seus objetivos”, sendo a cultura 

organizacional ferramenta imprescindível ao estabelecimento do planejamento 

estratégico da empresa para a adaptação aos novos parâmetros socioambientais, 

que são indiscutivelmente necessários para o sucesso da organização. 

Na atual conjuntura, a coletividade cobra que os valores 

socioambientais estejam inseridos na organização e as atitudes sejam o reflexo de 

sua gestão, propiciando a organização atuar como agente local na busca de um 

desenvolvimento sustentável regional. 

 

Dessa forma, é necessário trabalhar o local voltado para global, com o 
intuito de inibir que a globalização continue a assolar o local com a pressão 
imposta de cima para baixo, do global para o local. E como pretensão, a 
globalização e o crescimento passem a ser instrumento do desenvolvimento 
local ou regional. (FADEL; SMITH, 2009, p. 81). 

 

Ancorando-se a esses dizeres, as organizações são protagonistas do 

processo de desenvolvimento regional sustentável, e cabe a elas planejar ações que 

respeitem as peculiaridades existentes e indiscutivelmente consideradas da região, 

exercendo, deste modo, sua responsabilidade social e ambiental. 

Ademais, conforme a figura 04 as organizações exercem um papel 

fundamental, pois impulsionam a economia, geram empregos e consequentemente 

impulsionam a vida. 
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Figura 4 – Função vital das organizações na sociedade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Tinoco (2010, p. 160) 

 

Desta forma, a incorporação de valores socioambientais nas 

organizações locais, propicia qualidade de vida para as presentes e futuras 

gerações, que é base necessária para a construção de um ambiente favorável ao 

desenvolvimento de práticas socioambientais que possibilitem o desenvolvimento 

regional sustentável. 
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5 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL COM ÊNFASE NO CONTEXTO LOCAL 
 

 

Para alcançar um significativo desenvolvimento sustentável, é 

necessário que se confronte as peculiaridades de cada região de forma a alcançar a 

prosperidade e o desenvolvimento. 

Tendo em vista que desenvolvimento sustentável pressupõe uma 

especial relação com o desenvolvimento regional, as organizações possuem 

indiscutível relevância e papel essencial como agentes de mudanças sociais, 

econômicas e ambientais. 

Analisando especificamente o setor couro-calçadista da cidade de 

Franca que impulsiona o desenvolvimento local, torna-se necessário confrontá-lo 

com as questões propostas neste trabalho por tratar-se de atividades 

potencialmente nocivas ao meio ambiente. Tal relação é importante, pois para as 

organizações pressupõe maior compromisso com o meio ambiente e, para a 

sociedade, uma maior preocupação e seletividade. 

 

 

5.1 IMPORTÂNCIA DA CADEIA COURO-CALÇADISTA PARA A CIDADE DE 

FRANCA 

 

 

As indústrias calçadistas promoveram o desenvolvimento da cidade de 

Franca – SP, tornando-a conhecida como capital do calçado, em especial, do 

calçado masculino, sendo que somente em meados de 1950, a partir da pecuária e 

da cafeicultura foi que as primeiras fábricas de calçado surgiram nesta cidade. 

Em 1960, a cidade teve uma crescente e próspera industrialização, 

dirigida para a fabricação do calçado de couro, tornando-se a identidade da cidade. 

Em 1970, iniciaram-se as exportações, as quais representaram grandes 

movimentações financeiras nas empresas locais. 

Com a modernização das máquinas e a inovação nos processos de 

produção, o aparecimento de indústrias de calçados na cidade aumentou e, 

consequentemente, os produtos alcançaram uma qualidade que projetou o 
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reconhecimento de Franca como “a cidade dos calçados”. Recentemente, a cidade 

obteve o certificado de origem oficial, sendo o primeiro da indústria paulista. 

Os produtos adquiriram uma excelente qualidade e, conforme dados do 

SINDIFRANCA (Sindicato da Indústria de Calçados de Franca), a fabricação de 

calçados na cidade passou a ser a principal fonte econômica do município com 360 

indústrias e 8.500 mil trabalhadores. 

A cidade de Franca é classificada como a cidade que apresenta o 

maior grau de especialização regional, garantido à cidade a posição de principal 

cluster brasileiro da atividade em questão. Além de possuir as fábricas de calçados, 

a cidade conta também com produtores de insumos, como solados, adesivos, e, 

especialmente, com os curtumes que produzem a matéria-prima para a fabricação 

dos calçados. 

Existem as instituições que desenvolvem e difundem inovações 

tecnológicas e gerenciais, como o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (SEBRAE) e Universidades. 

De acordo com dados obtidos no site do SINDIFRANCA, no ano de 

2011, constatou-se que a cidade possui uma cadeia de 1015 empresas. Destas, 283 

são fornecedoras, 265 são prestadoras de serviços e 467 são produtoras de 

calçados, sendo que desta última, 290 são associadas ao SINDIFRANCA. 

Outrossim pode-se mencionar que recentemente foi atribuído ao 

calçado produzido em Franca o certificado de procedência, o qual indica sua origem 

e dá ao produto certificado de excelência no país, sendo o primeiro calçado da 

indústria paulista a receber este selo, concedido em virtude de sua qualidade pelo 

Instituto Nacional de Propriedade Industrial, representando muitas vantagens, como 

por exemplo: 

- agregação de valor aos calçados; 
- posicionamento de modo mais competitivo todo o setor calçadista francano 
no ambiente nacional e internacional de negócios; 
- promoção da diferenciação de seus produtos, ressaltando as 
características históricas de Franca na qualidade de tradicional centro 
produtor de calçados; 
- instrumentalização os consumidores a comprar calçados de Franca por 
reconhecerem a identidade própria e especial que possuem por serem 
produzidos na Cidade do Calçado; 
- incentivação investimentos e melhorias tecnológicas e na gestão das 
empresas; 
- consolidação um movimento sustentável de valorização da produção de 
calçados; 
- promoção e preserva a história, a cultura e a identidade locais; 
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- promoção o desenvolvimento econômico e social de Franca, beneficiando 
todos os atores envolvidos na produção de calçados ou na história e 
tradição local. (O CALÇADO..., 2013). 

 

A respectiva cidade possui o Museu do Calçado que apresenta a 

memória relativa ao início da atividade calçadista, realiza a Festa do Calçado e 

outras alternativas de promoção e incentivo ao calçado. 

A Associação Brasileira das Indústrias Calçadistas de Franca 

(ABICALÇADOS) foi fundada em abril 1983 e representa a indústria calçadista 

nacional, atuando na defesa comercial e em busca de melhores condições 

competitivas de produção no Brasil, situada em Novo Hamburgo no Rio Grande do 

Sul. 

Deste modo, a Associação possui em seu quadro de associados, 

empresas calçadistas de todos os portes e estados brasileiros e desenvolve um 

importante papel de assessoria às indústrias calçadistas, uma vez que possui os 

seguintes valores: 

 

Respeito: ao associado e aos interesses do Setor Calçadista Brasileiro. A 
Abicalçados é agente legítima das indústrias de calçados; 
Excelência: competência na realização da representação institucional do 
setor e na prestação de serviços; Inovação: a Abicalçados deve liderar (com 
pró-atividade) a Indústria Calçadista em busca de competitividade; 
Resultados: a Abicalçados deve buscar, obter e comunicar o produto de 
suas atividades; 
Responsabilidade Social e Sustentabilidade: a Associação opta por 
uma postura responsável com relação aos interesses do setor 
calçadista, mediando-os de maneira sustentável com relação a 
colaboradores, fornecedores, poder público e sociedade brasileira do 
Setor Calçadista Brasileiro. (ABICALÇADOS...,2013). 

 

Tendo em vista os valores supramencionados, a ABICALÇADOS 

lançou recentemente a cartilha do selo de Origem Sustentável trazendo um 

conteúdo técnico e acessível a todos os interessados em participar do programa, 

proporcionando às empresas do setor respaldo na adequação às boas práticas 

ambientais, uma vez as empresas que programam uma estratégia sustentável 

também ganham competitividade no mercado externo, sendo indissociável a 

sustentabilidade da rentabilidade e da competitividade das empresas. 

Nesse sentido, o presidente Marcelo Nicolau da Associação Brasileira 

das Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos (ASSINTECAL) 

ressaltou que 



 

94 
 

 

Estamos buscando o compromisso das empresas em gerenciar e melhorar 
seus resultados em um processo global. O conceito de calçado sustentável, 
com certeza, abrirá mais o mercado internacional e dará mais 
competitividade. A Europa, por exemplo, não aceita mais o ingresso de 
determinados produtos. (ASSINTECAL, 2013). 

 

O programa tem por objetivo que as empresas dos setores de calçados 

e componentes estejam alinhadas aos quatro pilares estabelecidos: ambiental, 

econômico, social e cultural, gerando um sistema de certificação em 

sustentabilidade, que tem como meta principal tornar a indústria brasileira cada vez 

mais competitiva no mercado nacional e internacional. 

A aquisição do selo de origem sustentável é obtida através do 

preenchimento de um questionário online e avaliações na organização por meio de 

uma auditoria externa, na qual a organização pode adquirir o selo ouro, prata e 

bronze, dependendo do nível da empresa auferida. 

O Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB) foi fundado em 

15 de janeiro de 1975 e corresponde a uma pessoa jurídica de direito privado, criada 

sob a forma de associação sem fins lucrativos em 1957 na cidade do Rio de Janeiro 

por Paulo Zimmermann, para defender os interesses do setor curtidor brasileiro em 

todos os sentidos, especificadamente para 

 

[...] o aprimoramento da sua matéria-prima, a modernização e ampliação do 
parque industrial era o leme das ações do CICB, já nos anos 50/60, quando 
parte considerável dos couros brasileiros era exportada em estado cru, 
salgado ou seco. (CICB, [201-]). 

 

É válido ressaltar que, o Brazilian Leather é uma iniciativa da 

associação acima mencionada e da Agência de Promoções de Exportações (APEX), 

cujo objetivo é promover exportações de couro contemplando iniciativas nos campos 

de capacitação gerencial, desenvolvimento tecnológico e promoção comercial. 

Tendo em vista que a atividade de curtimento de couro é 

potencialmente nociva ao meio ambiente, os empresários deste setor criaram o 

Instituto do Meio Ambiente do Setor de Couro(IMAC) em parceria com o CICB, por 

meio de uma iniciativa sem fins lucrativos e de caráter sociocultural e ambiental, 

conciliando a produção de couro com a preservação do meio ambiente. 

Com o desenvolvimento da produção de calçados na cidade de Franca, 

a atividade curtumeira também se desenvolveu. O primeiro curtume foi fundado em 
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1886, com o nome de “Cubatão”, o qual era destinado ao aproveitamento do couro 

que chegava com tropeiros vindos de Minas, Goiás e Mato Grosso. 

A Associação dos Manufaturadores de Couros e Afins (AMCOA) é 

responsável por auxiliar os curtumes associados no tratamento secundários dos 

efluentes que são jogados em rios e lagoas, impedindo deste modo, que os resíduos 

em níveis diferentes no permitido na legislação atinente a este respeito, uma vez 

que o tratamento primário dos efluentes é realizado por cada curtume. 

Atualmente, os efluentes tratados na estação de tratamento do Distrito 

são descartados no córrego dos Bagres da respectiva cidade, salientando que a 

AMCOA é gerenciadora da estação do Distrito da cidade de Franca. 

Deste modo, a cidade de Franca possui uma relevante cadeia 

produtiva couro-calçadista para a economia local, a qual representa sua força motriz. 

E neste diapasão, pelo fato da respectiva atividade possuir características nocivas 

ao meio ambiente, é necessário um cuidado especial das empresas do setor com a 

preservação ambiental e a diminuição do impacto decorrente. 

 

 

5.2 ATIVIDADE COURO-CALÇADISTA E O MEIO AMBIENTE 

 

 

O couro é considerado um material nobre que pode ser utilizado 

praticamente em todas as partes do calçado. O couro de um bovino pode produzir 

em média 20 pares de calçados e possui as seguintes fases: cru, salgado, “wet-

blue”3, crust (semiacabado) e acabado. 

Sendo “[...] importante ressaltar que a produção de couro até o estágio 

Wet Blue, produz 85% do resíduo ambiental da cadeia produtiva, enquanto a 

transformação de couro Wet Blue no couro acabado, produzindo os restantes 15% 

do resíduo ambiental” (CUNHA, 2000, p. 4). 

Os curtumes normalmente adquirem o couro salgado para iniciar o 

processo de curtimento do couro, que pode atingir o estágio wet-blue ou mesmo 

perfazer todas as fases do processo até a finalização do couro acabado. 

Deste modo, o couro no estágio denominado wet-blue, origina-se do 

aspecto do couro úmido e com coloração azul, ou seja, já curtido. Para elucidar o 

processo mencionado, segue abaixo o fluxograma: 



 

96 
 

 

Figura5 – Fluxograma do Processo Produtivo (01 – curtume Produtor Wet Blue) 
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A maioria dos curtumes adquire o couro já no estágio wet-blue e continuam 

o processo até a sua finalização, sendo que o couro acabado irá depender das 

exigências dos clientes, como a textura, cores, desenhos, dentre outras, que irá servir 

para usos diversos, uma vez que o couro não é somente usado na fabricação de 

calçados e acessórios, mas também na indústria moveleira e automotiva. 

Deste modo, segue abaixo o fluxograma, representativo do processo 

de curtimento do couro a partir do couro já no estágio wet blue até a finalização do 

processo de curtimento do couro: 

 

Figura 6– Fluxograma do Processo Produtivo – Acabadora de Wet Blue até Acabado 
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Existem curtumes em menor número que realizam o processo de 

curtimento de couro de forma completa, ou seja, desde peles cruas, (qualquer que 

seja o estado de conservação da pele) até couro acabado, curtidos ao cromo, 

processo esse que segue abaixo ilustrado no fluxograma: 

 

Figura 7– Fluxograma do Processo Produtivo – Curtume Completo 
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São gerados diversos resíduos por curtumes e indústria de calçados, 

cujos principais são: 

 Água; 

 Energia; 

 Produtos Químicos; 

 Efluentes líquidos; 

 Emissões atmosféricas/odores (PACHECO, 2005, p. 24-36). 

 

Ademais, além dos resíduos supramencionados, são produzidas 

aparas/ retalhos de couros, serragem, gordura, dentre outras. As possibilidades de 

destinação de resíduos produzidos nos curtumes são demonstradas no quadro 1: 

 

 
Legenda 

Observações 

 
 
 
Preferências de destinação: 
 

(#) Pode ocorrer da empresa operar com caldeira a óleo 
de gás e não gerar cinza. 
 
Pode ocorrer de uma determinada destinação ser a 
mais adequada e não estar disponível para um certo 
resíduo. Neste caso, adota-se a preferência seguinte. 

Primeira preferência  

Segunda preferência  

Terceira preferência  
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intermediários 
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Devolução aos 

fornecedores de 

origem 

          

Reuso pelo 

próprio gerador 
          

Uso agrícola           
Reuso direto 

curtimento 
          

Reuso direto 

lavagem pós 

purga 

          

Precipitação, 

reacidulação, 

reuso no 

curtimento 

          

Fabricação de 

gelatina 
          

Digestão e reuso 

no curtimento 
          

Reuso para salga 
de peles 

          

Reuso na 

piquelagem 
          

Repasse a 

terceiros 
          

Recuperação de 

sebo graxaria 

própria 

          

Hidrólise a quente           
Recuperação de 

cromo e proteínas 
          

Produção de 

aglomerados 
          

Produção 

cortante/recortante 
          

Queima em 

caldeira 
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Sucateiros intermediários     
Reciclador     
Devolução aos fornecedores de origem     

Reuso pelo próprio gerador     
Uso agrícola     
Reuso direto curtimento     
Reuso direto lavagem pós purga     

Precipitação, reacidulação, reuso no 

curtimento 
    

Fabricação de gelatina     
Digestão e reuso no curtimento     
Reuso para salga de peles     
Reuso na piquelagem     
Repasse a terceiros     
Recuperação de sebo graxaria própria     

Hidrólise a quente     
Recuperação de cromo e proteínas     
Produção de aglomerados     
Produção cortante/recortante     
Queima em caldeira     

Fonte: Fornecido e adaptado da AMCO de Franca 

 

Os curtumes da cidade de Franca têm vendido à gordura produzida 

durante o processo inicial de curtimento de couro para graxarias visando a produção 

de sebo. As aparas de couro são vendidas para indústrias de gelatina, uma vez que 

deste insumo é produzido o colágeno animal utilizado na fabricação da gelatina, 

gerando renda e diminuindo o impacto ambiental. 

A cidade de Franca produz diariamente mais de 300 toneladas de 

resíduos industriais e domésticos, necessitando de um cuidado especial para o 

descarte correto e a diminuição dos respectivos resíduos por meio de técnicas 

específicas com o auxílio das inovações tecnológicas e do planejamento estratégico 

decorrente de uma gestão socioambiental. 

Para o descarte correto dos resíduos sólidos, uma das alternativas é o 

depósito adequado em aterros autorizados e devidamente adequados aos padrões 

legais e sanitários, já que o acúmulo de resíduos sólidos nos aterros pode causar a 

produção de material altamente nocivo. 

Por isso, o SINDIFRANCA e a AMCOA criaram conjuntamente um 

aterro em comum chamado Aterro Municipal Ivan Vieira, que é gerido pela Empresa 
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Municipal para o Desenvolvimento de Franca (EMDEF), órgão da Prefeitura de 

Franca. Neste aterro 

 

[...] são produzidos dois elementos prejudiciais ao meio ambiente: o 
chorume - líquido com alta carga poluidora de cheiro muito forte -, que é 
tratado e destinado à ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) da Sabesp, e 
o biogás - produzido a partir da decomposição anaeróbica - sem presença 
de oxigênio - do lixo, e composto basicamente por metano (CH4), dióxido de 
carbono (CO2), nitrogênio (N2), hidrogênio (H2), oxigênio (O2) e gás 
sulfídrico (H2S). A concentração de metano é elevada, varia entre 30% e 
60%, dependendo do tipo de substância orgânica, da quantidade e do 
tempo que ela está em decomposição. (Secretário Municipal de Serviços e 
Meio Ambiente- Ismar Tavares). (FAIAN, 2012). 

 

Nesta atitude em conjunto, está exposto o preceito essencial previsto 

na Lei 12.305 de 2010, que determina a responsabilidade compartilhada pelo ciclo 

de vida dos produtos, assim referida no artigo 3º, XVII da Lei 12.305/10, como um 

 

[...] conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, 
importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos 
titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos 
sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, 
bem como para reduzir os impactos causados à saúde humana e à 
qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos, nos termos 
desta Lei. (BRASIL, 2010). 

 

O processo de curtimento de couro é considerado uma atividade 

poluente, conforme elenca Pacheco (2005, p. 24): 

 

[...] o processamento convencional de 1t ou 1.000 kg de peles salgadas 
gera somente 200 a 250 kg de couros acabados, o que dá um rendimento 
médio do processo de 22,5%, nestas bases. Por outro lado, além de outras 
emissões, o processo gera cerca de 600 kg de resíduos sólidos (podendo 
chegar até 1.000 kg), o que denota um potencial de impacto ambiental 
significativo da geração de resíduos sólidos na produção de couros. 

 

Além dos resíduos em geral, oriundos do processo de curtimento de 

couro, pode-se mencionar outro fator extremante prejudicial ao meio ambiente, que 

é a utilização do cromo em níveis acima do estabelecido pela Companhia Ambiental 

do Estado de São Paulo (CETESB). 

 

O Cromo é um elemento químico de transição da tabela periódica e 
apresenta-se em duas formas, na valência (III) positiva e (VI) positiva. É o 
vigésimo elemento químico mais abundante da crosta terrestre. Níveis de 
cromo equivalentes a 9,7 mg/l são esperados na água, valores acima de 50 
mg/l são considerados tóxicos. (CETESB, 2012). 
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Sobre os níveis de incidência do cromo, pode-se mencionar que o 

cromo de valência seis positiva, equivalentes a 100 mg/l por litro, podem causar 

danos imensuráveis a todos os seres vivos. 

 

As consequências ambientais do aumento nas concentrações de cromo 
incidem principalmente sobre espécies aquáticas desde algas até 
organismos superiores por difusão passiva. Normalmente, o cromo 
acumula-se nas guelras, brônquios, vísceras cerca de 10 a 30 vezes mais, 
comparados ao acúmulo no coração, pele, escamas e músculos. Fatores 
ecológicos, o estado da espécie e sua atividade podem determinar a 
bioacumulação. (IANE et al., 2009). 

 

Com relação à saúde humana, pode-se classificar o cromo como 

cancerígeno, sendo de alta periculosidade para a saúde humana. 

 

A maioria dos efeitos tóxicos causados pelo cromo ocorrem no trato 
respiratório. Os efeitos ocupacionais em indivíduos expostos a elevados 
níveis de cromo incluem ulceração e perfuração do septo nasal, irritações 
respiratórias, possíveis efeitos cardiovasculares, gastrointestinais, 
hepatológicos, entre outros. (IANE et al., 2009). 

 

Frente o exposto, o descarte adequado dos resíduos produzidos pelas 

atividades estudadas é indispensável, uma vez que se forem mal destinados, 

dependendo do tipo de aterro, poderão atingir o lençol freático e contaminar a água 

de abastecimento da cidade, os rios, os animais e plantas que servem de alimentos 

para todas as espécies de vida. 

Com a conscientização do empresariado local da nocividade oriunda 

da atividade desenvolvida e de sua responsabilidade diante da sociedade, procura-

se atender aos princípios de sustentabilidade ambiental como o da produção limpa, 

em que a responsabilidade de quem produz algo é do "início ao fim", ou seja, quem 

produz deve responsabilizar-se também pelo destino final dos produtos gerados, de 

forma a reduzir o impacto ambiental que eles causam. 

A incorporação de atitudes internas nas organizações empresariais, 

como a adoção de técnicas que viabilizem a redução de insumos produzidos, a 

reciclagem e compostagem, a redução na utilização dos recursos naturais por meio 

de técnicas sustentáveis, compra de fornecedores que privilegiem a fabricação de 

produtos sustentáveis, dentre outras, são essenciais, bem como a realização de 

atitudes externas que podem se traduzir nas práticas socioambientais junto à 

sociedade local. 
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E, como catalisador, para a mudança de postura e consequente 

progresso das organizações locais, é necessário um alinhamento da organização 

empresarial a preceitos sustentáveis, por meio da incorporação de valores 

socioambientais em sua gestão. 
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6 FATORES DE INFLUÊNCIA NAS ORGANIZAÇÕES COURO-CALÇADISTA DA 

CIDADE DE FRANCA 

 

 

Neste capítulo serão descritos os procedimentos metodológicos 

utilizados neste trabalho, bem como os resultados da pesquisa realizada nas 

empresas couro-calçadista selecionadas da cidade de Franca. 

Os resultados permitiram uma análise dos fatores que influenciaram na 

implantação da gestão socioambiental das empresas pesquisadas do setor couro 

calçadista, abrangendo os aspectos econômicos, legais e culturais, além de 

demonstrar qual dentre os fatores estudados teve predominância. 

 

 

6.1 CONTEXTO DAS ORGANIZAÇÕES COURO-CALÇADISTA DA CIDADE DE 
FRANCA 

 

 

O universo desta pesquisa corresponde ao das organizações 

empresariais couro-calçadista da cidade de Franca, no Estado de São Paulo, sendo 

selecionadas três empresas calçadistas e três empresas curtumeiras. 

Inicialmente é necessário ressaltar que a presente pesquisa tem 

natureza qualitativa e exploratória, e por objetivo elucidar os fatores de influência na 

implantação da gestão socioambiental nas empresas couro calçadista da cidade de 

Franca/SP, sendo válido destacar que as empresas selecionadas para a realização 

da presente pesquisa já fazem uso da gestão socioambiental em suas atividades. 

Deste modo, para a escolha das empresas calçadistas selecionadas 

tomou-se por base as organizações que possuem práticas/projetos sustentáveis e 

divulgam informações atinentes a sua gestão socioambiental nas redes sociais e/ou 

site institucional.  

Ademais, efetivamente para a definição das três empresas calçadistas 

que compõem a amostra da pesquisa foram escolhidas as empresas pesquisadas 

por terem ganhado premiações atinente à sustentabilidade, especificadamente por 

duas empresas terem sido vencedoras do Green Best 2012 e a outra empresa do 

ABAP Sustentabilidade 2013. 
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Outrossim, a escolha das empresas curtumeiras não foi realizada da 

mesma maneira das empresas calçadistas, pelo fato destas não possuírem 

amplamente divulgadas informações acerca de sua gestão socioambiental. Sendo 

feita a escolha por amostragem, visto que a cidade de Franca possui 11 curtumes 

em atividades, e a quantidade escolhida para a presente pesquisa representa 

27,27% do total de curtumes instalados na localidade. 

E efetivamente para a definição das três empresas curtumeiras que 

compõem a amostra da pesquisa foram escolhidas as empresas pesquisadas pelos 

seguintes critérios: uma possui um projeto de reflorestamento e estrutura física 

construída em padrões sustentáveis e os outros dois curtumes por terem sido um 

dos primeiros curtumes instalados na cidade de Franca/SP e continuarem em 

atividade. 

A atividade couro calçadista da cidade de Franca é memorável, já que 

o número de empresas calçadistas e curtumeiras instaladas garantiram-lhe o título 

de capital do calçado masculino. 

De acordo com o Sindicato da Indústria de Calçados de Franca 

(SINDIFRANCA), no ano de 2011, constatou-se que a cidade possui uma cadeia de 

1015 empresas, sendo que 283 são fornecedoras, 265 são prestadoras de serviços 

e 467 são produtoras de calçados, e destas últimas, 290 são associadas ao 

SINDIFRANCA. 

Os calçados produzidos alcançaram uma excelente qualidade, 

apresentando o maior grau de especialização regional, garantindo à cidade a 

posição de principal cluster brasileiro da atividade em questão, além do certificado 

de procedência ao calçado. 

Em virtude da fabricação de calçados, a atividade curtumeira também 

se desenvolveu na cidade criando uma cadeia de produção extremamente vantajosa 

que possibilita a fabricação de produtos com insumos produzidos na mesma região, 

propiciando a valorização do produto, diminuição do custo de fabricação e 

consequentemente na promoção do desenvolvimento regional. 

Com o desenvolvimento da produção de calçados na cidade de Franca, 

a atividade curtumeira também se desenvolveu, visto que o primeiro curtume foi 

fundado em 1886, denominado “Cubatão”, e era destinado ao aproveitamento do 

couro que chegava com os tropeiros vindos de Minas, Goiás e Mato Grosso. 
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Em 1906, outro curtume foi fundado, o “Curtume Progresso”, e assim, 

foi se espalhando a instalação de curtumes, cuja atividade manteve-se operante de 

modo artesanal até o final da década de 1920, quando surgiu a primeira empresa 

equipada com máquinas para produção manufatureira de calçados. 

Os curtumes instalaram-se dentro da cidade de Franca e em seus 

arredores, contudo, em virtude especialmente do odor produzido durante o processo 

de curtimento de couro o Ministério Público de Franca por meio de um Termo de 

Ajustamento de Conduta (TAC) acordou que os curtumes não poderiam mais 

desenvolver suas atividades dentro da cidade, transferindo sua instalação e 

funcionamento para o Distrito Industrial da respectiva cidade. 

Ressalte-se que as empresas couro-calçadista significam uma 

importante cadeia produtiva para a cidade de Franca e representa a sua força 

motriz, sendo o setor escolhido para a realização da presente pesquisa. 

O presente estudo possui caráter socioeconômico baseado em uma 

pesquisa qualitativa e exploratória. A abordagem qualitativa foi escolhida por ser 

esta a mais adequada para entender a natureza de um fenômeno social 

(RICHARDSON, 1999, p. 20). 

A pesquisa exploratória, segundo o mesmo autor, é indicada para 

conhecer as características de um fenômeno e procurar, posteriormente, 

explicações e consequências de tal fenômeno. 

Foram realizadas, primeiramente, leituras interdisciplinares que tratam 

da necessidade de incorporação dos valores socioambientais às organizações 

empresariais, em razão do atual contexto em que as empresas estão inseridas e sua 

adequação aos novos paradigmas de sustentabilidade e responsabilidade 

socioambiental, buscando elucidar os fatores predominantes que impulsionaram a 

adoção da gestão socioambiental nas organizações couro-calçadista na cidade de 

Franca, nas esferas econômica, legal e cultural. Foram, assim, realizadas consultas 

a materiais publicados em livros, revistas e meio eletrônico, viabilizando a 

construção do referencial teórico apresentado neste trabalho. 

Manzo (1971 apud MARCONI; LAKATOS, 1996, p. 90) menciona que 

“[...] a bibliografia oferece meios para definir, resolver, não somente problemas já 

conhecidos, como também explorar novas áreas onde os problemas não se 

cristalizaram suficientemente”. 
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Em um segundo momento, foi realizada uma pesquisa de campo junto 

às empresas do ramo couro-calçadista da cidade de Franca, uma vez que a 

pesquisa de campo representa uma “[...] investigação empírica realizada no local 

onde ocorre ou ocorreu um fenômeno ou que dispõe de elementos para explicá-lo. 

Podendo-se incluir entrevistas, aplicação de questionários, testes e observação 

participante ou não” (VERGARA, 2000, p. 5). 

Para a coleta de dados, utilizou-se um questionário (vide apêndice), 

composto por vinte e quatro questões qualitativas, divididas em três dimensões 

(econômica, legal e cultural), além de nove perguntas abertas. 

O questionário pode ser definido como um instrumento de coleta de 

dados que possui “[...] um conjunto ordenado e consistente de perguntas a respeito 

de variáveis e situações que se deseja medir ou descrever” (SILVA, 2006, p. 60). 

Para o cumprimento dos objetivos propostos nesta pesquisa o 

questionário demonstrou ser o método mais adequado, já que teve como finalidade 

buscar os fatores predominantes que resultaram na implantação da gestão 

socioambiental em algumas organizações empresariais do setor couro calçadistas 

da cidade de Franca/SP, abrangendo as esferas econômicas, legais e culturais. 

Para garantir o sigilo e possibilitar o estudo das respostas obtidas, as 

empresas pesquisadas foram identificadas pelas letras A, B, C, D, E e F. 

O questionário aplicado foi elaborado com base na Escala Likert, que 

se apresenta como uma escala de mensuração de atitudes positivas e/ou negativas 

e, com base em intervalos, busca determinar a intensidade das opiniões (MARTINS, 

2007). 

A Escala Likert utilizada no questionário possui cinco graus, com ordem 

crescente de favorabilidade, a qual se atribuiu grau (1) à posição desfavorável e o 

grau (5) à situação favorável à gestão socioambiental. Os graus de um a cinco 

representam as seguintes opções: 

 

 

 

 

 

 

(1) “Discordo Totalmente” 

(2) “Discordo Parcialmente” 

(3) “Indiferente” 

(4) “Concordo Parcialmente” 

(5) “Concordo Plenamente” 
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Desta forma, foi possível avaliar as respostas obtidas e realizar a 

análise comparativa entre os fatores estudados alcançando os objetivos propostos. 

De acordo com Biasoli-Alves (1998, p. 149), a análise dos dados deve 

 
[...] buscar uma apreensão de significados nas falas ou em outros 
comportamentos observados dos sujeitos, interligados ao contexto em que 
se inserem e delimitados pela abordagem conceitual do pesquisador, 
trazendo à tona, na redação, uma sistematização baseada na qualidade, 
[...]. 

 

Esse sistema de análise, denominado “Sistema Qualitativo”, é 

caracterizado pela autora da seguinte forma: 

 

[...] pode ser considerado como um processo indutivo de analisar dados 
descritivos da realidade, tendo como foco a fidelidade ao universo de vida 
cotidiana dos sujeitos: observados e/ou entrevistados. Sua função seria 
apreender o caráter multidimensional dos fenômenos em sua manifestação 
natural, bem como captar os diferentes significados de experiências vividas, 
auxiliando a compreensão entre o indivíduo no seu contexto (BIASOLI-
ALVES, 1998, p. 149-150). 

 

Desta análise, foi possível constatar qual, dentre os fatores estudados, 

teve maior interferência na implantação da gestão socioambiental, além de 

proporcionar uma base para que as organizações empresariais reflitam e reavaliem 

sua gestão, sob o prisma socioambiental, se assim o desejarem. 

 

 

6.2 LEVANTAMENTO DOS FATORES ECONÔMICO, LEGAL E CULTURAL NAS 

ORGANIZAÇÕES COURO CALÇADISTA 

 

 

Nesta pesquisa, a partir deste subcapítulo se apresentam os resultados 

dos três blocos do instrumento de coletas de dados, quais sejam: econômico, legal e 

cultural. 

Ressaltando-se que o universo das empresas do setor couro-calçadista 

da cidade de Franca, de acordo com o SINDIFRANCA e a AMCOA, possui uma 

cadeia de 1015 empresas, sendo que 283 são fornecedoras, 265 são prestadoras de 

serviços e 467 são produtoras de calçados e 11 curtumes em atividade. 
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Como a presente pesquisa tem por objetivo elucidar os fatores que 

influenciaram na implantação da gestão socioambiental nas organizações 

empresariais do setor couro calçadista da cidade de Franca, foram selecionadas três 

empresas calçadistas e três empresas curtumeiras que se pautam na gestão 

socioambiental. 

Ressaltando que o universo pesquisado é mais amplo do que amostra 

da presente pesquisa, pelo fato de não ser possível afirmar quantas empresas são 

adeptas a gestão socioambiental, pela falta de divulgação desta informação, em 

especial nas organizações curtumeiras. Fato este que talvez possa ser justificado 

em virtude do calçado ser produzido ao consumidor final diferentemente do couro 

que ainda será trabalhado por outras empresas, como a moveleira, automotiva e 

propriamente a calçadista. 

Ademais, as empresas calçadistas pesquisadas possuem a divulgação 

de sua gestão socioambiental e ações/práticas socioambiental em seu site 

institucional e redes sociais, onde foi possível constatar a adesão destas empresas a 

gestão socioambiental e possibilitar desta forma, o presente estudo. 

Contudo, diferentemente do que ocorre nas empresas calçadistas as 

empresas curtumeiras não possuem amplamente divulgadas as informações 

referentes à sua gestão socioambiental. Deste modo, a escolha das empresas 

curtumeiras foi escolhida por amostragem em conformidade ao explanado no item 

6.1. 

 

 

6.2.1 Informações gerais das empresas pesquisadas 

 

 

O Gráfico 1 demonstra a amostra da pesquisa, uma vez que foram 

selecionadas para a realização desta pesquisa três empresas calçadistas e três 

curtumeiras. 
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Gráfico 1 – Amostra da pesquisa

 

Fonte: Própria autora 

 

O Gráfico 2 representa o cargo ocupado pelos respondentes da 

pesquisa, sendo possível verificar que 50% dos respondentes pertencem ao 

departamento de marketing, inferindo-se que as questões socioambientais ainda 

estão muito ligadas a este setor, não havendo nas empresas, pessoas ou 

departamento responsável específico para tratar essas questões. 

 

Gráfico 2 – Cargo do respondente da pesquisa 

 
Fonte: Própria autora 

 

O Gráfico 3 demonstra que a maioria (83,33%) das empresas 

entrevistadas exportam os seus produtos, correspondendo à maioria do universo da 

pesquisa. Frente ao exposto, conclui-se que Franca possui um alto índice de 

empresas atuantes no mercado de exportação. 
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Gráfico 3 – Empresas exportadoras 

 

Fonte: Própria autora 

 

O porte de uma organização pode ser auferido pelo número de 

funcionários ou pela renda obtida, sendo que nesta pesquisa foi escolhido o método 

por número de funcionários, sendo o critério escolhido a classificação do SEBRAE 

(2010) descrita no Quadro 2 abaixo. 

 

Quadro 2 – Classificação das MPEs segundo o número de empregados 

Porte da Empresa 
Números de Empregados 

Comércio e Serviços Indústria 

Micro Empreendedor 
Individual 

Até 2 Até 2 

Microempresa Até 9 Até 19 

Empresa de Pequeno porte 10 a 49 20 a 99 

Empresa de Médio porte 50 a 99 100 a 499 

Empresa de Grande porte >99 >499 
Fonte: SEBRAE (2010)  

 

O Gráfico 04 demonstra que a maioria (66,66%) das empresas 

entrevistadas é de médio porte e possuem de 50 a 99 funcionários, em 

conformidade com o critério de classificação do Sebrae(2010) mencionado acima.  
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Gráfico 4 – Porte das empresas

 

Fonte: Própria autora 

 

Deste modo, após a apresentação das informações gerais das 

empresas pesquisadas, serão demonstrados nos próximos tópicos os dados obtidos 

em cada bloco de pesquisa. 

 

 

6.2.2 Fator Econômico 
 

 

Serão apresentados nesta subseção, os resultados do questionário em 

relação às respostas obtidas no bloco econômico. 

Na fabricação de um calçado de modo sustentável, constatou-se que 

houve a interferência de exigências dos mercados de exportação para as empresas 

que exportam e também de consumidores verdes que buscam, através do ato da 

aquisição de um produto, fazer sua parte ao preferirem produtos que sejam 

sustentáveis, conforme mencionado por Layrargues (2000). 

Observando-se o Gráfico 5 constata-se que a maioria (83,33%) dos 

entrevistados concorda plenamente com a assertiva que as exigências de mercado 

exportação e/ou consumidores verdes contribuíram para a fabricação de um produto 

sustentável, podendo-se inferir que a relevância destes segmentos é extremante alta 

no setor em análise. 
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Gráfico 5– Incidência de exigências 

 

Fonte: Própria autora 

 

Pela análise do Gráfico 6, observa-se que a maioria (66,66%) dos 

entrevistados concorda parcialmente com a assertiva que discute sobre a promoção 

de medidas para administrar o uso racional dos recursos naturais como forma de 

redução de custo. Tal resultado indica um alto índice de empresas que se utilizam 

de técnicas como medidas para a redução de custo. 

Salientam-se algumas das medidas adotadas pelas empresas 

pesquisadas como redução de custo, como exemplo: o reciclo da água do caleiro, 

implantação de sistema solar e de captação de chuva, instalação de torneiras 

automáticas nos sanitários das empresas, utilização de garrafinhas para o consumo 

de água ao invés de copos descartáveis, que não são recicláveis, dentre outras 

medidas simples e técnicas que colaboram com a preservação e manuseio 

consciente dos recursos naturais. 

O uso racional dos recursos naturais contribui para o meio ambiente e, 

ao mesmo tempo, repercute na diminuição de custo para a empresa, já que os 

recursos naturais são finitos e o conceito de economia verde pode ser aplicado em 

qualquer organização. 
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Gráfico 6– Utilização do uso racional dos recursos naturais 

 

Fonte: Própria autora 

 

Ao observar o Gráfico 7, é possível verificar que a maioria (66,66%) 

dos entrevistados concorda plenamente com a assertiva que discute sobre a 

existência de investimento em relação à pesquisa e investimento com vistas ao 

incremento de práticas sustentáveis. Tal resultado indica que existe um nível de 

investimento neste segmento, pelo fato das empresas possuírem práticas 

socioambientais, especialmente no ciclo produtivo e pelo fato da atividade couro-

calçadista ser classificada como potencialmente poluidora.  

Gráfico 7 – Nível de investimento 
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Os processos sustentáveis podem ser alcançados por diversas 

formas, seja por produtos biodegradáveis e maquinários que utilizam menor 

quantidade de recursos naturais, seja por formas de tratar e adequar os rejeitos 

oriundos dos processos produtivos no intuito de diminuir o impacto ambiental 

decorrente do exercício da atividade, uma vez que a produção sustentável pode 

ser compreendida nos termos do processo Marrakech abordado no primeiro 

capítulo deste trabalho. 

No tocante ao Gráfico 8, constatou-se que a maioria (66,66%) das 

empresas em análise, menciona ser indiferente o fato de uma produção sustentável 

interferir na majoração do preço do produto. Deste modo, este resultado demonstra 

que ainda não existe um consenso entre as empresas, se a produção sustentável 

ocasiona uma majoração no preço do produto e consequentemente sem repercutir 

em desvantagem em relação ao mercado de consumo. 

 

Gráfico 8 – Índice de aumento no preço dos produtos 

 

Fonte: Própria autora 

 

Pela análise do Gráfico 9, observa-se que a maioria (83,33%) das 

empresas pesquisadas concorda plenamente com a assertiva que discute sobre a 

obtenção de renda proveniente do descarte de resíduos. Isto pode induzir a 

conclusão que o nível de rentabilidade é significante nas organizações 

empresarias couro calçadista pesquisadas. 
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Gráfico 9 – Índice de rentabilidade com o descarte de resíduos 

 

Fonte: Própria autora 

 

Ressalva-se ainda que os resíduos decorrente da atividade couro 

calçadista que possibilitam a geração de renda são respectivamente: 

 gordura produzida durante o processo inicial de curtimento de 

couro que é vendida para graxarias à produção de sebo; 

 aparas de couro que são vendidas para indústrias de gelatina que 

retiram o colágeno animal para a sua fabricação; 

 retalhos de couro que são revendidos à empresas que os utilizam 

para a fabricação de peças menores, como por exemplo, 

acessórios, detalhes em sapatos, artesanatos, dentre outros. 

 

Observando-se o Gráfico 10, verifica-se que a maioria (83,33%) dos 

entrevistados entende ser indiferente a divulgação de seus programas 

socioambientais e respectivas práticas e parcerias realizadas com o objetivo de 

aumentar o faturamento. 
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Gráfico 10 – Empresas que divulgam programas socioambientais visando aumento do faturamento

 

Fonte: Própria autora 

 

Ainda neste tópico é essencial ressaltar que a divulgação da 

informação sobre os aspectos socioambientais de uma empresa pode ter duas 

finalidades: aumentar efetivamente as vendas e cativar consumidores, e informar o 

consumidor da origem do produto que está adquirindo, ou ambas cumulativamente, 

para Botelho; Manolescu (2010). 

Segundo demonstrado no capítulo 01 do presente trabalho muitas 

empresas se utilizam da veiculação de um produto sustentável para conquistar 

novos consumidores adeptos a produtos sustentáveis, contudo, dentre as empresas 

pesquisadas isto foi contrariamente constatado, uma vez que o fato de ser 

indiferente a divulgação de programas e ações socioambientais com o objetivo de 

aumentar o faturamento demonstra que a gestão socioambiental não está focada 

exclusivamente em ganhos econômicos, mas também em transparecer a todos os 

stakeholders a sua conduta em conformidade com o compromisso socioambiental 

assumido. 

Observando-se o Gráfico 11, constata-se que a maioria (83,33%) dos 

entrevistados discordam totalmente da assertiva que discute a existência de 

avaliações periódicas de gestão socioambiental para pontuar o seu desempenho 

econômico (receita e lucro). Tal resultado demonstra que as organizações não 

realizam avaliações periódicas de gestão socioambiental, apesar destas 

possibilitarem as organizações acompanhar financeiramente sua gestão 
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socioambiental, sendo extremamente valioso, como mencionado por Elkington & 

Burke, apud Donaire (1999). 

 
 

Gráfico 11 - Existência de avaliações que pontuam lucro e receita 

 

Fonte: Própria autora 

 

 

Ainda nesta perspectiva, seria interessante a realização de 

avaliações periódicas de gestão socioambiental nas organizações empresariais 

objetivando acompanhar a evolução da respectiva organização no tocante a seus 

lucros e receita, contudo todas as empresas pesquisadas não a executam. 

No tocante ao Gráfico 12, constata-se que dentre as empresas 

calçadistas entrevistadas a maioria (66,66%) auferiu um aumento nos lucros e nas 

vendas de até 20% após a adoção da gestão socioambiental. Tal resultado 

demonstra que houve um significativo aumento diretamente proporcional nas vendas 

e nos lucros, demonstrando as empresas calçadistas pesquisadas terem auferido 

maiores ganhos econômicos após a implantação da gestão socioambiental. 
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Gráfico 12 - Empresas calçadistas: vendas e lucros 

 

Fonte: Própria autora 

 

Duas constatações no tocante às práticas socioambientais e parcerias 

adotadas pelas empresas pesquisadas podem ser inferidas. Primeiramente, é 

necessário ressalvar que, os calçados são fabricados para o consumidor final, que 

conforme consta no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), “é toda 

pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário 

final”, enquanto o couro é produzido pelos curtumes para serem vendidos às fábricas 

de calçados, de móveis e automotivas e destinadas à fabricação de seus produtos. 

Isso repercute financeiramente no aumento dos lucros e das vendas, uma vez que as 

organizações calçadistas fabricam produtos para o consumidor final e a tendência 

mundial é de aumento gradativo do número de consumidores verdes, salienta 

Cavalcanti (2011). 

Em complemento ao afirmado acima, verifica-se pela observação do 

Gráfico 13, que as empresas curtumeiras estudadas apresentaram um aumento de 

até 10% nos lucros e nas vendas após a adoção da gestão socioambiental. Diante 

deste resultado, constata-se que houve o aumento nas vendas e lucros em até 10% 

nas empresas curtumeiras entrevistadas enquanto que nas empresas calçadistas 

pesquisadas foi constatado o referido aumento em até 20%. 
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Gráfico 13- Empresas curtumeiras: vendas e lucros 

 

Fonte: Própria autora 

 

 

Deste modo, pode-se perceber que o aumento nas vendas e nos lucros 

auferidos pelas empresas entrevistas após a adoção da gestão socioambiental foi 

maior nas empresas calçadistas, conforme demonstrado nos gráficos 12 e 13 deste 

trabalho. 

Pela análise do Gráfico 14, auferiu-se que a maioria (83,33%) das 

empresas entrevistadas discorda totalmente da assertiva que menciona a realização 

de relatório de sustentabilidade e/ou o balanço social com aspectos socioambientais.                  

Diante deste resultado, constata-se uma lacuna a ser preenchida neste setor, uma 

vez que a realização destes documentos permite detalhar a atuação da empresa em 

âmbito social e ambiental, os projetos em andamento, as parcerias firmadas, dentre 

outros, transparecendo a todos os stakeholders, definidos na figura 02, uma visão 

positiva da organização que cumpre sua responsabilidade socioambiental, segundo 

Tinoco (2010) 
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Gráfico 14 – Relatório de sustentabilidade e/ou balanço social 

 

Fonte: Própria autora 

 

Ainda neste tópico, vale ressaltar que a realização do relatório de 

sustentabilidade e/ou o balanço social com aspectos socioambientais não é 

obrigatório, conforme abordado no primeiro capítulo, o que pode explicar a sua não 

realização por parte de todas as empresas entrevistadas. 

Da observação do Gráfico 15, foi possível constatar que as empresas 

entrevistadas estão no mercado couro calçadistas na cidade de Franca há muitos 

anos. Deste modo, o setor couro calçadista foi e continua sendo a atividade principal 

da localidade correspondendo à sua força motriz. 

 

Gráfico 15 – Permanência na cidade das empresas entrevistadas 

 

Fonte: Própria autora 
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Observando o Gráfico 16, constata-se que a maioria das empresas 

(66,66%) incorporou a sustentabilidade em sua organização por meio de produção 

sustentável e de práticas socioambientais somente a partir da última década. Este 

resultado demonstra ser esta uma questão recente e ainda dependente de um nível 

de aprofundamento no assunto, para o qual se espera que este trabalho venha a 

contribuir. 

 

Gráfico 16– Empresas que incorporaram a sustentabilidade em sua organização 

 

Fonte: Própria autora 

 

A incorporação de valores socioambientais pelas organizações 

empresariais pode ter sido decorrente de outros fatores, além do econômico, sendo 

essencial analisar os aspectos legais e de incentivo, bem como a cultura 

organizacional da empresa no atual cenário das organizações empresariais couro 

calçadista da cidade de Franca/SP. 

 

 

6.2.3 Fator Legal 

 

 

As atividades do setor couro calçadista em virtude de serem 

potencialmente poluidoras possuem legislação específica, que em caso de seu 
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descumprimento as organizações podem sofrer sanções administrativas, cíveis e 

penais, ou as três cumulativamente, como foi abordado no capítulo dois desta pesquisa. 

As sanções administrativas podem ser aplicadas a partir das 

penalidades descritas no artigo 5º da Resolução SMA - 32, de 11 de maio de 2010, 

cujo processo administrativo como definido por Meireles (2001) se inicia com a 

lavratura do auto de infração ambiental e imposição de sanções correspondentes e 

possibilita ampla defesa do poluidor. 

Em levantamento junto a CETESB da cidade de Franca, pode-se 

observar que somente no ano de 2013, especificadamente dos meses de janeiro a 

novembro, foram lavradas 20 autos de infração decorrente de diversas infrações que 

geraram correspondentemente a sanção de multa relacionada à atividade couro-

calçadista e afins descritas no Quadro 03: 

 

Quadro 3 – Número de multas – Ano 2013(jan./nov.) 

TOTAL DE MULTAS (TODOS OS SETORES)........................................................................ 47  
 

TOTAL DE MULTAS (SETOR COURO-CALÇADISTA):.......................................................... 20 

ATIVIDADE PENALIDADE Nº MULTAS TOTAL POR 
PENALIDADE 

Fabricação de calçados Funcionamento ilegal 7  
 
 

14 

Partes de calçados, etc. Funcionamento ilegal 1 

Tingimento e pintura de 
couros 

Funcionamento ilegal 1 

Corte, costura, pesponto, etc. Funcionamento ilegal 2 

Fabricação de colados de 
borracha 

Funcionamento ilegal 1 

Fabricação de máquinas para 
indústria de calçados 

Funcionamento ilegal 1 

Fabricação de facas e 
lâminas para máquinas 

industriais 

Funcionamento ilegal 1 

Fabricação de calçados Ruídos e vibrações 4 4 

Fabricação de saltos e 
solados de plástico para 

calçados 

Poluição do ar 1 1 

Fabricação de saltos e 
solados de plástico para 

calçados 

Poluição do solo 1 1 

Subtotais 20 20 

 
Fonte: Dados fornecidos pela CETESB de Franca 

 

Ainda neste tópico, vale ressalvar que a CETESTB da cidade de Franca 

teve em sua totalidade 47 multas aplicadas até o mês de novembro de 2013, sendo que 

20 correspondem ao setor couro-calçadista e afins, conforme demonstrado no Quadro 



 

127 
 

 

03. Este resultado demonstra que as multas do setor couro calçadista correspondem a 

42,5% do total de multas aplicadas pela CETESB. 

Em levantamento junto a CETESB da cidade de Franca, pode-se 

observar que somente no ano de 2013, especificadamente dos meses de janeiro a 

novembro, foram lavradas 64 autos de infração decorrente de diversas infrações que 

geraram correspondentemente a sanção de advertência relacionada à atividade 

couro-calçadista e afins descritas no Quadro 04: 

 

Quadro 4 – Número de advertência – Ano 2013(jan./nov.) 

TOTAL DE ADVERTÊNCIAS (TODOS OS SETORES)..................................................... 122 
 

TOTAL DE ADVERTÊNCIAS (SETOR COURO-CALÇADISTA):......................................... 64 

ATIVIDADE PENALIDADE Nº ADVERTÊNCIAS TOTAL POR 
PENALIDADE 

Fabricação de 
calçados 

Funcionamento ilegal 17  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44 

Partes de calçados, etc. Funcionamento ilegal 1 
Tingimento e pintura 

de couros 
Funcionamento ilegal 1 

Corte, costura, 
pesponto, etc. 

Funcionamento ilegal 10 

Fabricação de saltos e 
solados de borracha 

Funcionamento ilegal 3 

Fabricação de 
solados em borracha 

Funcionamento ilegal 1 

Fabricação de saltos 
em madeira para 

calçados 

Funcionamento ilegal 2 

Fabricação de 
palmilhas para 

calçados de qualquer 
material 

Funcionamento ilegal 1 

Serviços de 
acabamento de 

calçados 

Funcionamento ilegal 1 

Fabricação de 
escovas para 

sapatos 

Funcionamento ilegal 1 

Fabricação de viras 
para calçados 

Funcionamento ilegal 1 

Moldes, modelos, 
matrizes e estampos 

de matal para fins 
industriais. 

Funcionamento ilegal 1 

Fabricação de 
máquinas para 

indústria de calçados 

Funcionamento ilegal 1  

Fabricação de facas 
e lâminas para 

máquinas industriais 

Funcionamento ilegal 3 

Fabricação de 
calçados 

Ruídos e vibrações 5  
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Fabricação de bolsas 
de couro 

Ruídos e vibrações 2 13 

Fabricação de 
máquinas para 

curtume 

Ruídos e vibrações 1 

Fabricação de facas 
e lâminas para 

máquinas industriais 

Ruídos e vibrações 1 

Corte, costura, etc Ruídos e vibrações 1 
Fabricação de 

solados de borracha 
Ruídos e vibrações 1 

Fabricação de 
palmilhas para 

calçados de qualquer 
material 

Ruídos e vibrações 1 

Serviços de 
acabamento em 
bolsas diversas 

Ruídos e vibrações 1 

Fabricação de saltos 
e soldados de 
plástico para 

calçados 

Poluição do ar 1  
2 

Fabricação de bolsas 
de couro 

Poluição do ar 1 

Fabricação soldados 
de borracha 

Poluição do solo 1 1 

Fabricação de saltos 
e soldados de 
plástico para 

calçados 

Poluição das águas 1 1 

Couros e peles 
bovinos, curtimento e 
outras preparações 

Análise de risco 1  
2 

Serviço de 
acabamento em 

calçados 

Análise de risco 1 

Fabricação de 
calçados de couro 

Poluição do ar e solo 1 1 

Subtotais 64 64 
Fonte: Dados fornecidos pela CETESB de Franca 

 

Vale ressalvar que a CETESTB da cidade de Franca teve em sua 

totalidade 122 advertências aplicadas até o mês de novembro de 2013, sendo que 

64 correspondem ao setor couro-calçadista e afins, conforme demonstrado no 

Quadro 04. Tal resultado demonstra que o setor couro calçadista foi responsável por 

mais da metade do total de advertências aplicadas. 

Outrossim nos três últimos anos o número total de multas e 

advertências aplicadas pela CETESB de Franca no setor couro calçadista teve 

um aumento significativo, conforme demonstrado nos Quadros 5 e 6, 

respectivamente: 
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Quadro 5– Multas 

Anos Multas totais Multas do setor 
couro-calçadista 

2010 34 10 

2011 51 10 

2012 68 18 

Fonte: Dados fornecidos pela CETESB de Franca 

 

Quadro 6–Advertências 

Anos Advertências totais Multas do setor 
couro-calçadista 

2010 125 35 

2011 167 47 

2012 186 64 

Fonte: Dados fornecidos pela CETESB de Franca 

 

Pela análise do Gráfico 17, a maioria (83,33%) das empresas 

entrevistadas discorda totalmente de que nos últimos três (3) anos houve a 

ocorrência de multas/advertências. Deste resultado, pode-se inferir um baixo índice 

de sanções nas empresas pesquisadas em relação à totalidade de sanções 

aplicadas pela CETESB na cidade de Franca nos últimos três anos, conforme se 

pode observar nos Quadros 05 e 06 desta pesquisa. Podendo-se afirmar que na 

maioria das empresas não houve a ocorrência de infrações administrativas passíveis 

de sanções pela CETESB da localidade. 

 

Gráfico 17 – Índice das empresas que tiveram multas/advertências nos últimos três anos 

 

Fonte: Própria autora 
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Todas as empresas entrevistadas discordam totalmente das 

assertivas que discutem a existência de condenações cíveis, criminais ou TACs 

firmados com o Ministério Público de São Paulo nos últimos três (3) anos, cujas 

assertivas constam dos itens 2.1 e 2.2 do questionário aplicado nas empresas 

entrevistadas. 

Outrossim, as empresas entrevistadas concordam plenamente com a 

assertiva que menciona que as organizações tem conhecimento sobre a 

legislação ambiental e suas penalidades, cuja assertiva consta do item 2.3 do 

questionário aplicado nas empresas entrevistadas. Sendo que este resultado 

demonstra existir conhecimento pelas empresas entrevistadas da legislação 

ambiental vigente. 

Entretanto, todas as empresas não realizam avaliações periódicas de 

gestão ambiental no sentido de acompanhar os impactos ambientais decorrentes 

das respectivas atividades empresariais, cuja assertiva consta no item 2.4 do 

questionário aplicado nas empresas entrevistadas. Segundo Antunes (1998) tais 

avaliações pressupõem o controle preventivo de danos ambientais e meios de evitar 

ou minimizar o prejuízo, cujas avaliações foram estabelecidas na Lei n. 6.938/81 no 

art. 9º, III como instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente. 

Ademais, diante da unanimidade das empresas em concordar ou 

discordar totalmente das afirmativas supramencionadas, tornou-se dispensável a 

inserção de gráficos para ilustrar os resultados obtidos. 

Pela análise do Gráfico 18, a maioria (66,66%) das empresas 

entrevistadas discorda plenamente da assertiva de que descarta totalmente os 

resíduos provenientes da atividade da empresa por meio da coleta seletiva. Desta 

forma, pode-se concluir que as empresas possuem outras formas de descarte dos 

resíduos, além da coleta seletiva. 
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Gráfico 18 – Empresas quanto ao descarte de resíduos em sua totalidade por meio da coleta seletiva 

 

Fonte: Própria autora 

 

Observando o Gráfico 19, a maioria (66,66%) das empresas 

entrevistadas concorda plenamente com a assertiva de que adotam procedimentos 

específicos e não obrigatórios para a destinação dos resíduos sólidos produzidos em 

razão de sua atividade. Este resultado é satisfatório, uma vez que as empresas, por 

iniciativa própria, realizam métodos não obrigatórios, configurando um nível de 

dedicação relevante neste setor. 

 

Gráfico 19 – Empresas que adotam procedimentos específicos para destinação dos resíduos 

 

Fonte: Própria autora 
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Em análise do Gráfico 20, a maioria (83,33%) das empresas 

entrevistadas discorda totalmente da assertiva que discute a utilização de algum dos 

incentivos governamentais à sustentabilidade, como: a compensação de carbono, 

tributação verde, dentre outros, que propiciam que os recursos naturais não se 

esgotem, conforme destaca Fiorillo (2009). Deste resultado, aufere-se que as 

empresas estudadas não fazem uso dos benefícios existentes, configurando-se uma 

lacuna a ser preenchida neste segmento, seja por desconhecimento das empresas 

sobre os respectivos benefícios ou mesmo por opção delas na sua não utilização. 

 

Gráfico 20 – Empresas com relação a algum incentivo governamental à sustentabilidade 

 

Fonte: Própria autora 

 

Em análise do Gráfico 21 observa-se que a maioria (33,33%) das 

empresas discorda totalmente da assertiva que aborda a participação de 

gerentes, proprietários e diretores em encontros, palestras, cursos, seminários e 

conferências que tratam da temática ambiental, bem como que 16,66% das 

empresas entrevistadas discordam parcialmente desta assertiva. 

Este resultado demonstra um nível baixo de interesse das 

organizações em participar de eventos com esta temática, uma vez que se 

somando as porcentagens acima mencionadas totalizam 49,99% enquanto que 

as porcentagens auferidas com o concorda plenamente e o concorda 

parcialmente perfazem 33,33% das respostas obtidas, descartando-se a 

porcentagem auferida com o indiferente. 
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Gráfico 21 – Participação dos empresários em eventos com temática ambiental 

 

Fonte: Própria autora 

 

Na observação do Gráfico 22, a maioria (83,33%) das empresas 

entrevistadas discorda totalmente da assertiva que menciona a utilização de outros 

instrumentos de gerenciamento ambiental além do licenciamento ambiental, que é 

obrigatório para o exercício de atividades potencialmente poluidoras, como é o caso 

do setor couro calçadista em estudo. 

 

Gráfico 22 – Índice de utilização de ferramentas ambientais pelas empresas 

 

Fonte: Própria autora 
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Tendo em vista os resultados acima expostos, as empresas preferem 

utilizar procedimentos próprios para realizar sua responsabilidade socioambiental 

ao invés de utilizar formas de gerenciamento ambientais já consagradas, que 

segundo Bitar e Ortega (1998) visam auxiliar no processo de planejamento e 

operacionalização da gestão ambiental. 

Neste diapasão, os princípios da sustentabilidade, abordados no 

capítulo dois, respaldam e orientam as organizações para que atuem de forma 

responsável e de acordo com o seu compromisso socioambiental junto à 

sociedade. 

E dentre os princípios da sustentabilidade foi constatado que a maioria 

(83,33%) das empresas opta como princípio predominante nos processos produtivos 

a prevenção. A minoria (16,66%) se pauta pelo princípio do poluidor pagador, ou 

seja, pela compensação ao meio ambiente dos danos decorrentes da atividade 

exercida, sendo este um resultado positivo, uma vez que prevenir é melhor do que 

compensar a degradação ambiental. 

Todas as empresas identificaram que o princípio da cooperação entre 

os povos é o de menor relevância nos processos produtivos. Este resultado 

pressupõe a necessidade de haver uma maior integração/cooperação entre todos os 

povos objetivando discutir e elaborar estratégias em benefício do meio ambiente e 

consequentemente na promoção do desenvolvimento regional sustentável, uma vez 

que o meio ambiente é um bem único que desperta o interesse de todas as nações, 

segundo Freitas (2002). 

Com relação a possíveis dificuldades das empresas do setor couro 

calçadista atenderem a legislação vigente, foi mencionado que, por tratar-se de 

empresas de pequeno e médio porte, além do fato da maioria atuar no mercado de 

exportação, houve a regularização das empresas há alguns anos. Entretanto, como 

consta nos Quadros 3 e 4 deste trabalho, grande parte das infrações e multas 

aplicadas pela CETESB correspondem ao funcionamento ilegal que comumente 

está relacionado a empresas menores. 

Salientando-se que a licença ambiental é obrigatória para o início e 

exercício da atividade couro calçadista desde 1976 no Estado de São Paulo. Assim, 

as empresas instaladas a partir desta data e que funcionam sem a licença estão 

sujeitas às sanções previstas em lei, tais como: advertências, multas, paralisação 
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temporária ou definitiva da atividade, incluindo-se também as punições relacionadas 

à Lei de Crimes Ambientais. 

Outrossim, especialmente em obediência à lei de resíduos sólidos, que é 

a mais recente e que aborda as atividades em análise, as empresas tiveram que serem 

mais cautelosas com o descarte dos resíduos sólidos, o que corresponde à sua 

responsabilidade pós consumo, tomando providências mais eficazes e de proteção ao 

meio ambiente. 

Na cidade de Franca o resultado referente ao atendimento da 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto, conforme previsto na lei de 

resíduos sólidos foi o aterro sanitário Prof. Ivan Viera, decorrente de uma parceria entre o 

SINDIFRANCA e a AMCOA, o qual recebeu nota máxima (10) nas três últimas 

avaliações da CETESB, conforme informações da Prefeitura Municipal de Franca 

(ATERRO..., 2013). 

 

 

6.2.4 Fator Cultural 

 

 

O terceiro fator abordado neste capítulo representa um dos mais 

importantes aspectos de uma organização que é a sua cultura, a qual rege seus 

procedimentos através de orientações e direcionamento de comportamentos, 

normas e valores para a sua atuação.  

A cultura organizacional de uma empresa deve estar pautada nos 

valores socioambientais para que consiga promover práticas e obter produtos 

sustentáveis, sendo possível perceber na cultura organizacional de uma empresa os 

seus elementos enraizados principalmente no valor atinente a sustentabilidade. 

A transparência do compromisso socioambiental de determinada 

organização é fundamental para a divulgação de projetos e parcerias da empresa, 

seja para os funcionários, colaboradores e a sociedade em geral. 

Em análise ao Gráfico 23, a maioria (66,66%) concorda plenamente 

com a assertiva que discute a promoção do compromisso socioambiental da 

organização por meio de campanhas, cartazes e site institucional. Este resultado 

demonstra um nível razoável de dedicação das empresas na divulgação de sua 

atuação no setor socioambiental. 
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Gráfico 23 – Empresas quanto à divulgação de sua atuação no setor socioambiental

 

Fonte: Própria autora 

 

Em observação ao Gráfico 24, a maioria (49,99%) concorda parcialmente 

com a assertiva de que priorizam fornecedores que realizam práticas sustentáveis e 

16,66% concordam plenamente, o que indica um índice de favorabilidade de 66,65%, 

uma vez que foi utilizada a escala Likert nesta pesquisa como critério. Tal resultado 

demonstra existir um nível de comprometimento das empresas com o início da cadeia 

produtiva sustentável, que deve se iniciar e findar adequadamente neste propósito. 

 

Gráfico 24 – Preferência na contratação de fornecedores  

 

Fonte: Própria autora 

66,66% 

33,33% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Concorda plenamente Concorda parcialmente

16,66% 

33,33% 

49,99% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Concorda plenamente Indiferente Concorda parcialmente



 

137 
 

 

Diante do Gráfico 25, constata-se que a maioria (83,33%) discorda 

totalmente da assertiva de que divulgam e capacitam funcionários para a adoção 

de procedimentos compatíveis com os valores ambientais. Desta forma, existe 

um déficit a ser preenchido neste segmento, uma vez que a realização de 

capacitações é uma iniciativa positiva da organização que difunde e incorpora os 

valores socioambientais com a finalidade de propiciar um comportamento 

consciente por parte dos funcionários com os valores ambientais dentro e fora da 

organização, uma vez que o conceito de cultura busca subsídios para conhecer  

os pressupostos sobre a natureza humana e traçar estudos de relacionamento no 

âmbito das organizações, segundo Fadel e Smith (2011).  

 

Gráfico 25 – Divulgação e capacitação de funcionários com valores ambientais 

 

Fonte: Própria autora 

 

Em observação ao Gráfico 26, a maioria (49,99%) das empresas 

concorda parcialmente com a assertiva de que destinam recursos específicos para 

promover projetos socioambientais do setor ou por meio de parcerias e 16,66% 

concorda plenamente, correspondendo à somatória destas porcentagens a 66,65%, 

o que indica um índice de favorabilidade, uma vez que se utiliza nesta pesquisa o 

critério da escala Likert. 
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Podendo-se constatar que é significativo o número de empresas, dentre as 

entrevistadas, que contribuem para a sociedade e o meio ambiente, cuja atitude é 

extremamente vantajosa, uma vez que cumprem com sua função social e ambiental junto à 

coletividade, aumentam sua credibilidade junto ao mercado de consumo e consolidam sua 

imagem no mercado positivamente. 

 

Gráfico 26 – Empresas quanto à destinação de recursos para projetos socioambientais 

 

Fonte: Própria autora 

 
Ademais, para que sejam adotadas práticas sustentáveis dentro da 

organização, o estabelecimento de normas internas é extremamente importante e 

deve fazer parte da cultura organizacional das empresas, pois reflete o seu 

compromisso especificadamente na esfera socioambiental. 

Neste contexto, perante análise do Gráfico 27, foi possível verificar que a 

maioria (66,66%) das empresas pesquisadas concorda parcialmente com a assertiva de 

que possuem normas próprias e que estas refletem o seu compromisso socioambiental. 

Neste sentido, visualiza-se que as empresas pesquisadas se utilizam das normas para 

divulgar, informar e direcionar as empresas em consonância com o seu compromisso 

assumido, visto que as normas contemplam as diretrizes da organização a serem 

seguidas. 
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Gráfico 27 – Normas próprias da organização 

 

Fonte: Própria autora 

 

Em análise ao Gráfico 28, foi possível perceber que a maioria (49,99%) 

das empresas entrevistadas concorda parcialmente com a assertiva de que é possível 

pontuar comportamentos sustentáveis por parte dos funcionários das empresas 

durante o exercício de suas atividades laborais, cuja constatação se ratifica também 

com os 33,33% auferido do concordo plenamente, uma vez que se somando as 

porcentagens supramencionadas totalizam 83,32%, o que demonstra um 

direcionamento indicativo da possibilidade de perceber comportamentos sustentáveis 

por parte dos funcionários. 

 

Gráfico 28 –Comportamentos sustentáveis dos funcionários 

 

Fonte: Própria autora 
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Neste sentido, mesmo diante da expressiva porcentagem demonstrada 

no Gráfico 25 de que as empresas não divulgam e capacitam seus funcionários para 

a adoção de procedimentos compatíveis com os valores ambientais, o que está 

diretamente relacionado a este tópico, é possível apontar comportamentos 

sustentáveis por parte dos funcionários. 

Haja vista que os outros elementos da cultura organizacional 

relacionados à sustentabilidade estão presentes na organização, como: normas, 

comunicação, práticas socioambientais, dentre outros e propriamente o clima 

organizacional em torno deste objetivo, pois cada vez mais as empresas não são só 

consideradas por sua atividade, mas pelos fornecedores, comunidade, dentre 

outros, segundo Savitz (2007). 

Desta forma, em observância ao Gráfico 29, a maioria (49,99%) das 

empresas pesquisadas concorda plenamente com a assertiva de que a iniciativa de 

promover medidas sustentáveis na empresa sempre parte da diretoria, gerentes 

ou/e dos proprietários, e isto se ratifica também por 16,66% concordarem 

parcialmente. Cuja somatória destas porcentagens aufere-se 66,65% enquanto 

33,33% do discordo parcialmente, o que indica um direcionamento de que as 

iniciativas de promover medidas sustentáveis são propiciadas pelos órgãos gestores 

das empresas acima mencionados, apesar de ainda existe uma pequena parte 

demonstrada no gráfico infra de que podem surgir essas medidas de outros setores 

da empresa, como por parte dos próprios funcionários. 

 

Gráfico 29 – Iniciativa de medidas sustentáveis 

 

Fonte: Própria autora 
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Ainda neste tópico, vale ressaltar que os proprietários, diretores e 

gerentes representam o núcleo da cultura organizacional, além de serem os 

principais a transmiti-la e a fortalecê-la. 

Outrossim, na atualidade, os meios de comunicação são um dos 

principais meios de relacionamento entre empresa, clientes, colaboradores e 

fornecedores que reforçam o compromisso que a empresa possui com a sociedade, 

correspondendo a um modo de divulgar suas práticas e projetos socioambientais, 

dentre outros, tudo o que possa demonstrar que a empresa tem por pressuposto a 

preocupação com questões socioambientais. 

Nesse sentido, como a troca de informações é imprescindível ao 

sucesso das organizações empresariais, a comunicação informal tem tido destaque 

na atualidade por representar um meio rápido e eficaz de troca de informações. 

Em conformidade ao Gráfico 30, a maioria (66,66%) das empresas 

entrevistadas concorda plenamente com a assertiva de que os meios de 

comunicação informal, como as redes sociais, são utilizados para informar/divulgar 

as práticas, compromissos e projetos socioambientais na empresa, dentre outros. 

 

Gráfico 30 – Utilização dos meios de comunicação informal para divulgação de projetos 

 

Fonte: Própria autora 
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práticas/projetos socioambientais ou do modo de produção sustentável que vem 

exercendo. 

As organizações empresariais analisadas possuem práticas/projetos 

sociais e ambientais que contribuem para o desenvolvimento sustentável da cidade 

de Franca, as quais estão declinadas abaixo em correspondência a empresa que as 

realiza e por motivo de sigilo e fidedignidade desta pesquisa, as empresas estão 

mencionadas por letras. 

Deste modo, as empresas A, B, C, D, E e F realizam no setor social, 

algumas parcerias com a Fundação ABRINQ que defende os interesses das 

crianças e dos adolescentes; com o Instituto Pró-Criança que combate o trabalho 

infantil, e a contratação de aprendizes (jovens de 14 a 24 anos) em atendimento à 

Lei do Aprendiz – Lei nº 10.097/2000. 

A empresa B e C além das parcerias acima mencionadas possuem outras, 

sendo respectivamente a B que contribui com entidades sociais locais na doação de 

materiais recicláveis, em especial o papel, para o aumento da geração de renda a estas 

entidades e a empresa C destina recursos ao Hospital do Câncer da cidade de Franca. 

Com relação a parcerias com entidades e a projetos socioambientais 

as empresas entrevistadas possuem respectivamente o seguinte: 

 

Empresa A: 

 Operação Praia Limpa, Cataratas do Iguaçu, Calango 

Expedições, Sobre Voar (escola de voo livre) e Amigos na 

Preservação, Proteção e Respeito à Ubatuba (APPRU). 

 Projeto de reflorestamento - “clique e plante”: visa melhorar o 

ambiente em que vivemos através do plantio de diversas árvores 

como ameixa, angico, aroeira, caroba, cedro, goiaba, ipê amarelo, 

brando e roxo, jacarandá, moringa, paineira, pau brasil, tipuana e 

urucum. Basta acessar o site da empresa, realizar seu cadastro e 

plantar a árvore de sua escolha com apenas um clique. 

 Berçário ecológico: produzem mudas e posteriormente as distribui 

ao representante da empresa, e até o momento mais de 300.000 

já foram entregues. Além destes projetos a empresa possui uma 

reserva natural intacta de 17.468,48 hectares de área de 

preservação permanente - primárias e protegidas da Amazônia. 
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Empresa B: 

 Projeto de reflorestamento: “Plante um árvore por dia”, que atua 

em áreas de pequenos produtores rurais, chegando à marca de 

uma árvore por dia durante a sua existência; 

 Desenvolvimento de uma linha de sapato biodegradável; 

 Responsabilidade e comunidade local: palestras em escolas com 

o objetivo de conscientizar, ambientalmente, os estudantes sobre 

a coleta seletiva e o funcionamento interno das empresas e seus 

projetos socioambientais; 

 Conscientização de seus colaboradores sobre o cuidado do lixo 

orgânico e dos demais, na economia de água e energia elétrica, 

práticas que devem ser adotadas no local de trabalho e em suas 

residências, além da reutilização do óleo de cozinha para a 

fabricação de produtos de limpeza, desde que este esteja 

armazenado em local adequado após o uso, evitando a obstrução 

de tubulações; 

 Sistema coletor de pilhas e baterias que posteriormente é levado 

a locais apropriados, reutilização de papéis do escritório e o uso 

do papel ecologicamente correto. 

 

Empresa C possui os seguintes projetos ambientais: 

 Transformação dos resíduos orgânicos oriundos da empresa em 

adubos utilizados nas áreas verdes da empresa; 

 Sistema de captação de água pluvial, cuja água captada utilizada 

na limpeza da empresa ao invés de utilizar água potável, gerando 

uma economia de seis (6) milhões de litros de água por ano; 

 Substituição de combustível fóssil no funcionamento das 

máquinas por baterias recarregáveis; 

 Estrutura da empresa com uma engenharia diferenciada e 

apropriada para obter ventilação e iluminação natural e instalação 

de placas para a captação da luz solar, dentre outras. 



 

144 
 

 

 Estabelecimento de metas sustentáveis por setor dentro da 

empresa, como por exemplo: da diminuição de consumo de papel 

e também o reaproveitamento deste. 

 

Empresa D: 

 Reciclo da água do caleiro e de curtimento; 

 Projetos de reflorestamento junto à comunidade local e 

paisagismo dentro da organização; 

 Estrutura da empresa com uma engenharia diferenciada e 

apropriada para obter ventilação e iluminação natural e instalação 

de placas para a captação da luz solar, dentre outras. 

 

Empresas E e F: 

 Reutilização da água produzida durante o processo produtivo 

dentro da própria organização. 

 

Na assertiva que propunha uma auto avaliação quanto à cultura 

relacionada à sustentabilidade em sua organização empresarial, utilizando-se de 

uma escala que abrange os termos “forte”, “moderada” e “fraca”, foram obtidas as 

seguintes respostas: empresas A, B, D, E e F se auto avaliaram como uma cultura 

moderada, enquanto que a empresa C se considera uma cultura forte.  

Para esta pesquisa, uma cultura sustentável forte é aquela que atende 

aos elementos da cultura organizacional e aos três níveis de cultura definidas por 

Schein (2009), além de firmar sua responsabilidade e compromisso socioambiental 

por meio de suas práticas, ações e projetos junto à sociedade, em especial na 

localidade onde a empresa se situa. Possibilitando e ao mesmo tempo influenciando 

todos os stakeholders, definidos na figura 02, para que compartilhem intensamente 

seus valores. 

Na empresa onde as pessoas têm valores e princípios organizacionais 

disseminados de forma clara propiciam a motivação e o orgulho destes em fazer 

parte da respectiva organização.  

Deste modo, se for possível constatar que a cultura de uma 

organização possui os três níveis de cultura: dos artefatos (elementos visíveis), das 
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crenças e valores e o das pressuposições básicas enraizados nos valores 

socioambientais, a organização terá uma cultura eminentemente forte e capaz de 

propiciar o seu próprio sucesso. 

Na cultura moderada os elementos e os níveis de cultura são 

percebidos em grau menos intenso e na cultura fraca onde não estão presentes 

todos os elementos caracterizadores de uma cultura organizacional e nem mesmo 

todos os níveis da cultura conforme definidos por Schein (2009). 

Salienta-se que no bloco cultural do questionário de pesquisa aplicado 

as assertivas contemplam a maioria dos elementos da cultura organizacional, como: 

normas, valores, heróis, crenças e a comunicação formal e informal, bem como os 

níveis de cultura definidos por Schein (2009), o clima organizacional e a identidade 

organizacional. 

Verifica-se que a empresa A como definido pelo respondente do 

instrumento de coleta de dados possui uma cultura moderada em relação à 

sustentabilidade. Sendo que para esta pesquisa a cultura sustentável da empresa A 

equivale a uma cultura moderada, pelos seguintes argumentos: 

 

 não realizar capacitações a funcionários e consequentemente não 

poder apontar mais facilmente comportamentos sustentáveis por parte 

deles; 

 realizar poucos projetos sociais que propiciam o desenvolvimento 

regional da cidade de Franca, conforme as análises realizadas das 

respostas obtidas da empresa no instrumento de pesquisa aplicado. 

 

Constata-se a empresa B como definido pelo respondente do 

questionário possui uma cultura moderada em relação à sustentabilidade. Para esta 

pesquisa a cultura sustentável da empresa B equivale a uma cultura moderada, por 

entender: 

 

 realizar poucos projetos sociais que propiciam o desenvolvimento 

regional da cidade de Franca, conforme as análises realizadas das 

respostas obtidas da empresa coletada no instrumento de pesquisa 

aplicado; 
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 não realizar capacitações a funcionários e consequentemente não 

poder apontar mais facilmente comportamentos sustentáveis por parte 

deles. 

 

Podendo ainda ressalvar que analisando os outros blocos do 

instrumento de coleta de dados, o fato das empresas não realizarem relatório de 

sustentabilidade e/ou balanço com aspectos socioambientais e avaliações de 

impacto ambiental potencialmente nociva ao meio ambiente, ratifica a cultura 

sustentável classificada como moderada para esta pesquisa. 

Outrossim, em relação a empresa C como definido pelo respondente 

do instrumento de coleta de dados possui uma cultura forte em relação à 

sustentabilidade. Para esta pesquisa a cultura da empresa C equivale a uma cultura 

forte, pelos seguintes fatores: 

 

 concordar plenamente com a preferência de fornecedores que tenham 

práticas sustentáveis; 

 ter uma estrutura física sustentável destinada a utilizar em menor 

quantidade os recursos naturais, em virtude de propiciar ventilação e 

iluminação natural, bem como a instalação de sistema de captação de 

águas pluviais; 

 estabelecer metas para cada setor da empresa objetivando a adoção de 

práticas sustentáveis; 

 número expressivo de práticas internas sustentáveis realizadas. 

 

Apesar da empresa C também não realizar relatório de 

sustentabilidade e/ou balanço com aspectos socioambientais e avaliações de 

impacto ambiental potencialmente nociva ao meio ambiente e não possuir projetos 

sociais em andamento, esta possui uma cultura forte em relação a sustentabilidade 

em relação às empresas A e B. 

As empresas D, E, F, como definidos pelos respondentes do 

questionário, possuem uma cultura moderada em relação à sustentabilidade. Para 

esta pesquisa a cultura da empresa D, E e F equivale a uma cultura fraca, por 

alguns fatores além dos argumentos acima citados que classificaram a cultura das 

empresa A e B como moderada, podendo-se mencionar: 
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 falta da divulgação da identidade organizacional mais facilmente 

acessível aos stakeholders, como no site institucional e redes 

sociais; 

 ausência nas três organizações de projetos no setor social e para as 

empresas E e F também a ausência de projetos ambientais junto a 

sociedade local; 

 não realização de capacitações a funcionários atinente a procedimento 

sustentáveis dentro da organização; 

 utilização de somente o licenciamento ambiental na maioria destas 

empresas como sistema de gerenciamento ambiental, (por ser 

obrigatório ao exercício da atividade curtumeira). 

 

Para o êxito de uma organização empresarial é fundamental que sua 

identidade organizacional seja delineada de forma clara e disseminada a todos os 

seus stakeholders, propiciando desta forma a consolidação de sua imagem no 

mercado de consumo sobre sua identidade. 

A missão de uma organização corresponde à finalidade e a 

direção de sua existência, estando diretamente ligada aos seus objetivos 

institucionais, aos motivos pelos quais foi criada, à medida que representa a 

sua razão de ser. 

Desta forma, a assertiva com relação à missão da organização reflete 

que todas as empresas entrevistadas mencionaram que é produzir calçados ou 

couro com qualidade e pontualidade, sempre aprimorando o atendimento de seus 

clientes, colaboradores e fornecedores com compromisso e responsabilidade 

socioambiental. 

Vale ressaltar que nas empresas calçadistas entrevistadas a 

divulgação da missão pode ser facilmente encontrada em seu site institucional ou 

nas redes sociais diferentemente do que ocorre nas empresas curtumeiras 

pesquisadas. 
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6.2.5 Análise das Respostas dos Três Blocos 

 

 

Diante dos resultados obtidos nos três fatores pesquisados 

(econômico, legal e cultural) foi possível compor um comparativo entre as respostas 

auferidas pelas empresas pesquisadas. 

Deste modo, analisando comparativamente os três blocos, é 

necessário ressaltar os aspectos positivos e negativos das organizações couro 

calçadistas estudadas da cidade de Franca, dentre as quais tiveram a maior 

porcentagem na pesquisa realizada. 

Primeiramente, com relação aos aspectos positivos auferidos nas 

respostas obtidas junto ao bloco econômico, destacam-se os apontamentos 

descritos no Quadro 7: 

 

Quadro 7 – Fator econômico 

Geração de receita por meio do descarte de resíduos                                     83,33% 

A divulgação das práticas sustentáveis não visar aumentar o faturamento     83,33% 

Incidência de mercado de exportação e/ou consumidores verdes                   83,33% 

Administração racional dos recursos naturais como redução de custo            66,66% 

Aumento nas vendas de 20% para as indústrias calçadistas                           66,66% 

Investimento pesquisa e tecnologia sustentável1                                             83,32% 

Fonte: Própria autora 

 

Ademais, foi constatado na presente pesquisa que a divulgação de 

programas e de medidas socioambientais tem aumentado em até 20% os lucros e 

as venda após a adoção da gestão socioambiental nas organizações calçadistas 

entrevistadas. 

Posteriormente, com relação aos aspectos positivos auferidos nas 

respostas obtidas junto ao bloco legal e de incentivo à sustentabilidade, destacam-

se os apontamentos descritos no Quadro 8: 

  

                                                   
1
 Obs: (somatória 49,99% - concorda parcialmente e 33,33% concorda plenamente), indicação de 

favorabilidade na escala Likert. 
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Quadro 8 – Fator Legal e de Incentivo 

Ausência de processos criminais (meio ambiente) e cíveis (indenizações)        100% 

Conhecimento sobre a legislação ambiental                                                       100% 

Ausência de sanções administrativa (multa e advertência)                              83,33% 

Procedimentos específicos (resíduos sólidos) e não obrigatório                      66,66% 

Descarte integral dos resíduos pela coleta seletiva                                          66,66% 

Predominância do princípio da prevenção nos processos produtivos              83,33% 

Fonte: Própria autora 

 

Por último, com relação aos aspectos positivos auferidos nas respostas 

obtidas junto ao bloco da cultura organizacional, destacam-se os apontamentos 

descritos no Quadro 9: 

 

Quadro 9 – Fator Cultural 

Preferência de fornecedores com práticas sustentáveis2                                 66,65% 

Destinação de recursos para projetos socioambientais2                                  66,65% 

Iniciativa sustentável partir do proprietário2                                                      66,65% 

Promoção do compromisso socioambiental por meio dos artefatos                 66,66% 

Utilização das redes sociais para informar e divulgar                                       66,66% 

Estabelecimento de normas próprias da organização                                      66,66% 

Comportamentos sustentáveis por parte dos funcionários3                              83,32% 

Fonte: Própria autora 

 

Com relação aos aspectos negativos auferidos nas respostas 

obtidas, junto ao bloco econômico, destacam-se os apontamentos descritos no 

Quadro 10: 

  

                                                   
2
 Obs: (somatória 49,99% - concorda parcialmente e 16,66% concorda plenamente), indicação de 

favorabilidade na escala Likert. 
3
 Obs: (somatória 49,99% - concorda parcialmente e 33,33% concorda plenamente), indicação de 

favorabilidade na escala Likert. 
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Quadro 10 – Fator Econômico 

Não realização de relatório de sustentabilidade e balanço social                    83,33% 

Não utilização de avaliação para pontuar receita e lucro                                 83,33% 

Fonte: Própria autora 

 

Em observância aos aspectos negativos auferidos nas respostas 

obtidas junto ao bloco legal e de incentivo à sustentabilidade, destacam-se os 

apontamentos descritos no Quadro 11: 

 

Quadro 11 – Fator Legal e de Incentivo4 

Não realização das Avaliações de Impacto Ambiental                                        100% 

Não utilização de instrumentos de gerenciamento (exceto licenciamento)      83,33% 

Baixa participação em encontros com a temática ambiental                            49,99% 

Fonte: Própria autora 

 

De acordo com a CETESB de Franca e os dados constantes dos 

quadros 5 e 6 nos últimos três (3) anos houve um significativo aumento na aplicação 

de multas e advertência na cidade de Franca ocorridas em decorrência de infrações 

administrativas oriundas do setor couro calçadista. Salientando que no ano de 2012 

mais da metade da totalidade das advertências aplicadas correspondem a esta 

atividade. 

Ao analisar os aspectos negativos auferidos nas respostas obtidas, 

junto ao bloco cultural, destacam-se os apontamentos descritos no quadro 12: 

 

Quadro 12 – Fator Cultural 

Capacitações de funcionários compatíveis com os valores socioambientais   83,33% 

Fonte: Própria autora 

 

Salienta-se que a cultura organizacional de uma organização 

representa sua direção para atuação em todos os seus aspectos, seja nos 

                                                   
4
 Obs: (somatória 33,33% - discordo totalmente e 16,66% discorda plenamente), indicação de 

desfavorável na escala Likert. 
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relacionamentos com os stakeholders, seja no planejamento de suas metas para 

o futuro.  

Devendo o valor ser o núcleo da cultura de uma empresa que tenha 

sua gestão pautada na sustentabilidade, a qual propiciará a realização de 

capacitações a funcionários, participação de gerentes, diretores e proprietários 

em eventos com a temática socioambiental, cujos índices nesta pesquisa foram 

constatados baixos. Bem como a realização: de relatório de sustentabilidade e/ou 

balanço social com aspectos socioambientais , da avaliação de impacto ambiental  

e da avaliação para pontuar receita e lucro, bem como a utilização de outros 

instrumentos de gerenciamento ambiental, exceto o licenciamento que é 

obrigatório para a atividade couro-calçadista.  

Com os resultados apresentados neste capítulo foi possível analisar os 

fatores: econômico, legal e cultural e seus desdobramentos no contexto local, 

tomando por base o desenvolvimento sustentável da localidade, uma vez que o 

setor couro calçadista da cidade de Franca constitui a principal atividade e 

representa sua força motriz. E por este motivo as organizações couro-calçadista 

precisam ter uma preocupação especial com o meio ambiente em virtude de sua 

atividade ser potencialmente poluidora. 

Assim, as análises acima descritas propiciaram a descoberta do fator 

predominante dentre os estudados, econômico, legal e cultural, que predominou na 

implantação da gestão socioambiental nas organizações couro calçadistas da cidade 

de Franca/SP. 

 

 

6.2.6 Fator Predominante na Implantação da Gestão Socioambiental nas 

Organizações Couro Calçadista da Cidade de Franca/SP 

 

 

As análises apresentadas no Capítulo seis (6) desta pesquisa e em 

conformidade com as reflexões propostas apontam que os aspectos econômicos, 

legais e culturais relacionados à gestão socioambiental estão presentes nas 

empresas entrevistadas, com mais ou menos intensidade. Possibilitando também 

apontar o resultado da pesquisa que objetiva elucidar o fator predominante dentre os 
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estudados nas empresas pesquisadas para a implantação da gestão socioambiental 

na cidade de Franca. 

Conforme Quadro 13 infra, realizado a partir da somatória das 

respostas obtidas em cada bloco do questionário e em cada grau da escala Likert (1 

a 5), que corresponde especificadamente às seguintes opções: (1) “Discordo 

Totalmente”; (2) “Discordo Parcialmente”; (3) “Indiferente”; (4) “Concordo 

Parcialmente” e (5) “Concordo Plenamente”. 

 

Quadro 13 – Fatores 

Escala/ 

Fatores 

Econômico % Legal % Cultural % 

1 5 10,41% 27 56,25% 5 10,41% 

2 1 2,08% 1 2,08% 2 4,16% 

3 14 29,16% 4 8,33% 8 16,66% 

4 10 20,83% 4 8,33% 16 33,33% 

5 18 37,5% 12 25% 17 35,41% 

total 48 99,98% 48 99,99 48 99,97% 

Fonte: Própria autora 

 

Tendo em vista que a escala Likert corresponde a uma escala 

crescente de favorabilidade, foi somando as porcentagens auferidas e demonstradas 

no quadro 13 dos graus 4 (concordo parcialmente) e 5 (concordo plenamente) nos 

três fatores estudados, econômico, legal e cultural, objetivando descobrir o fator 

predominante dentre os fatores estudados na implantação da gestão socioambiental 

nas organizações couro calçadistas pesquisadas da cidade de Franca, cujos 

resultados estão demonstrados no Quadro 14. 

 

Quadro 14 – Fator Predominante 

Fatores Grau 4 Grau 5 Total 

Econômico 20,83% 37,5% 58,33% 

Legal 8,33% 25% 33,33% 

Cultural 33,33% 35,41% 68,74% 

Fonte: Própria autora 
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E diante do resultado obtido, auferiu-se que o fator cultural totaliza 

68,74% enquanto que o fator econômico equivale a 58,33%, correspondendo ao 

resultado de que o fator cultural é predominante dentre os demais, conforme consta 

no quadro 14. 

Objetivando ratificar a afirmação acima mencionada, somando-se as 

porcentagens auferidas nos graus 1 (discordo totalmente), 2 (discordo parcialmente) 

e 3 (indiferente) da escala Likert, constante no Quadro 13, auferiu-se que o fator 

econômico totaliza 41,66% enquanto que o fator cultural equivale a 31,23%, em 

conformidade ao demonstrado no Quadro 15. 

 

Quadro 15 – Ratificação do Fator Predominante 

Fatores Grau 1 Grau 2 Grau 3 Total 

Econômico 10,41% 2,08% 29,16% 41,65% 

Legal 56,25% 2,08% 8,33% 66,66% 

Cultural 10,41% 4,16% 16,66% 31,23% 

Fonte: Própria autora 

 

Com relação ao grau 3 da escala Likert que corresponde a resposta 

indiferente se faz necessário explanar primeiramente que a palavra indiferente 

significa “que não dá preferência a uma pessoa ou coisa sobre a outra” (2008, 

p.180), assim, a alternativa indiferente não corresponde a resposta das empresas 

pesquisadas que implantaram a gestão socioambiental decorrente de um processo 

cultural, conforme resultados obtidos no quadro 14 que demonstrou ser o fator 

cultural predominante dentre os demais. 

Nesse sentido, os resultados demonstrados no quadro 15, equivalem à 

somatória dos três graus menos favoráveis da escala Likert utilizada na presente 

pesquisa, cujo resultado demonstra que o fator cultural equivale a 31,23%, sendo o 

menor da somatória dos três fatores (1, 2 e 3), ou seja, menos desfavorável a 

implantação da gestão socioambiental. Sendo que para esta pesquisa o indiferente 

equivale a uma alternativa que pode ser mensurada como desfavorável diante da 

explanação supra. 

Podendo-se inferir também que, dentre os fatores estudados, o 

econômico e o cultural são relevantes para a adoção da implantação da gestão 

socioambiental das empresas couro calçadista entrevistadas da cidade de Franca, 
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porém o fator cultural predomina dentre os demais, bem como que o fator legal não 

possui relevância significativa em comparação ao fator econômico e cultural 

abordados, sendo-o de menor relevância, conforme apurado nos Quadros 14 e 15. 

Deste modo, mediante as análises dos resultados obtidos e 

demonstrados neste capítulo foi possível compor as considerações finais juntamente 

com o explanado nos capítulos teóricos anteriores. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

A preocupação com o meio ambiente é tema imprescindível e 

estratégico para as organizações empresariais atuarem na contemporaneidade, 

simbolizando um dos seus grandes desafios ao alcance da sustentabilidade 

empresarial. 

Nas atividades potencialmente nocivas ao meio ambiente, o cuidado 

com o manejo dos recursos naturais e a sua preservação enseja um cuidado 

especial, que é característica do setor couro-calçadista, e por este motivo, foi 

escolhido como o universo desta pesquisa. Além do fato de que esta atividade 

impulsiona o desenvolvimento da cidade de Franca por ser sua principal atividade e 

corresponder à sua força motriz. 

Foi abordado neste trabalho, o desenvolvimento sustentável com 

ênfase no contexto local, ressaltando a importância da cadeia couro calçadista para 

a cidade de Franca e sua especial relação com o meio ambiente. 

Diante deste contexto, existem diversos fatores que podem levar as 

organizações empresariais a aderirem à gestão socioambiental com vistas a diminuir 

o impacto de suas atividades ao meio ambiente e a cumprir sua 

função/responsabilidade social e ambiental, sendo que nesta pesquisa foram 

abrangidos os três mais ocorrentes e abrangentes: o econômico, legal e o cultural. 

Para tanto, foi apresentada uma discussão teórica da sustentabilidade 

e nas organizações empresariais, os aspectos legais e da cultura organizacional 

como estratégia de fortalecimento da sustentabilidade. Esta reflexão possibilitou a 

construção do instrumento de pesquisa aplicado nas organizações empresariais 

couro calçadista da cidade de Franca, selecionadas em conformidade com a 

metodologia definida neste trabalho. 

A busca da sustentabilidade empresarial é um tema recente para as 

organizações empresariais, apesar do conceito de sustentabilidade ser mais antigo, 

uma vez que somente nesta última década as empresas pesquisas estão atuando 

com responsabilidade socioambiental e se preocupando com as questões 

decorrentes, cujo resultado se confirma na análise do Gráfico 16. 
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Outrossim, registrou-se um alto índice de 83,33% entre as empresas 

entrevistadas que não se utilizam de instrumentos de gerenciamento ambiental não 

obrigatórios, como observado no Gráfico 22, bem como a não realização de 

Avaliações de Impacto Ambiental e da Elaboração do Relatório de Sustentabilidade 

e Balanço Social com aspectos socioambientais por parte das empresas 

entrevistadas. 

Apesar de todas as empresas entrevistadas estarem em conformidade 

com a legislação vigente, no tocante a possuir o licenciamento ambiental (que é 

obrigatório e necessário para o início e exercício da atividade couro calçadista) e 

também por não possuírem condenações cíveis ou criminais acerca de danos 

ambientais nos últimos três (3) anos, registra-se um alto índice de infrações 

administrativas que geraram um nível crescente de multas e advertências aplicadas 

pela CETESB na cidade de Franca, descritos nos quadros 05 e 06 desta pesquisa. 

Ressalta-se que mesmo havendo instrumentos e incentivos legais à 

sustentabilidade, as empresas entrevistadas, em sua maioria não os utiliza, 

possuindo apenas os requisitos obrigatórios ao seu exercício, por desconhecimento 

ou por opção. 

No tocante ao aspecto da cultura organizacional pertinente à 

sustentabilidade, constata-se que, apesar das empresas possuírem uma gestão 

pautada nos valores socioambientais, ainda é insuficiente para o perfazimento de 

uma cultura forte atinente a sustentabilidade, para esta pesquisa, com exceção da 

empresa C. 

O fortalecimento da cultura organizacional das empresas de modo 

individualizado e coletivo poderá ensejar: 

 

  redução do aumento gradativo ocorrente nos últimos três (3) anos em 

relação às infrações administrativas cometidas pelas empresas couro 

calçadistas da cidade de Franca, contidas nos Quadros 05 e 06 deste 

trabalho; 

  maior participação de gerentes, proprietários e diretores em encontros 

que abordem a temática ambiental, segundo demonstrado no Gráfico 

21; 

  realização de capacitações aos funcionários de práticas 

socioambientais, conforme Gráfico 25 e consequentemente o aumento 
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da possibilidade de apontar comportamentos sustentáveis pelos 

mesmos. 

  realização de relatório de sustentabilidade e/ou balanço social com 

aspectos socioambientais 

 utilização de benefícios legais de incentivo a sustentabilidade e/ou 

outras formas de gerenciamento ambiental, com exceção do 

licenciamento ambiental. 

 Realização de avaliações de impacto ambiental e/ou de avaliações 

periódicas de lucro e receita.  

 

Verificou-se que a maioria das empresas estudadas adotou a gestão 

socioambiental por iniciativa do proprietário, segundo Gráfico 29, por corresponder 

ao principal disseminador de valores sustentáveis da organização, além de 

direcionar a sua atuação e propiciar um modelo de comportamento a ser seguido, 

equivalendo-se ao herói da empresa com suas estórias. Isto demonstra a sua 

importância como elemento da cultura da organização e que deve compartilhado e 

valorado para o fortalecimento da organização. 

Neste contexto, o desenvolvimento regional sustentável também é 

dependente da colaboração de todas as empresas do setor para a elaboração de 

diretrizes, projetos e ações de incentivo à sustentabilidade, que dependerá do valor 

dado a sustentabilidade por cada empresa no propósito de gerar uma mobilização 

das empresas em torno deste objetivo, uma vez que as empresas são como os 

pilares da sociedade local e precisam atuar de forma coletiva para impulsionar o 

desenvolvimento saudável daquela localidade. 

Na cidade de Franca ainda é pouco expressiva a quantidade de 

projetos e ações socioambientais das empresas entrevistadas relacionadas à 

promoção do desenvolvimento regional sustentável da localidade, pois a maioria 

delas possuem procedimentos sustentáveis em âmbito interno e/ou parcerias com 

entidades de outras localidades, conforme relatado pela empresa A. 

Outrossim, com base nas respostas obtidas com o questionário 

aplicado nas organizações empresariais pesquisadas do setor couro calçadista da 

cidade de Franca que já possuem uma gestão socioambiental, foi possível constatar 

que dentre os fatores estudados, econômico, legal e cultural, o fator cultural é 
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predominante entre os demais, apesar dos fatores econômico e cultural serem 

relevantes na implantação da gestão socioambiental nas organizações pesquisadas. 

Nesse sentido, este resultado demonstra que as empresas 

pesquisadas implantaram a gestão socioambiental decorrente de um processo 

cultural, o que indica que as ações destas empresas são mais efetivas e menos 

efêmeras. 

Deste modo, a incorporação de valores socioambientais nas 

organizações empresariais propicia a estas alcançar o equilíbrio entre 

sustentabilidade, lucratividade e função social, o que pode representar um desafio 

individual a ser obtido a partir de um planejamento estratégico em que a cultura 

organizacional servirá como importante estratégia na promoção e reflexão das 

empresas sobre sua gestão. 

A presente pesquisa contribui para a produção de conhecimento na 

área das ciências jurídicas, econômicas e cultural, em virtude de entrelaçar os três 

universos relacionados aos aspectos sustentáveis. Além de possibilitar o 

entendimento e reflexão dos fatores que precisam ser trabalhados nas organizações 

empresariais na contemporaneidade de forma a propiciar o desenvolvimento 

regional sustentável. 

Como indicação para trabalhos futuros neste tema, sugere-se que a 

pesquisa seja realizada em outros setores de organizações empresariais e também 

com empresas de outros portes diferentemente do universo desta pesquisa, como 

as microempresas, visto que a implantação da gestão socioambiental em qualquer 

empresa é extremamente vantajosa à própria empresa e à sociedade como um todo. 
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APÊNDICE A – Instrumento de coleta de dados 
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Econômico 

1.1 As exigências de mercado, tais como 
consumidores “verdes” e regras para exportações de 

mercadorias contribuíram para a fabricação de um 

produto sustentável? 

     

1.2 Foram adotadas pela empresa como medida de 
redução de custo, alguma(s) técnica(s) para 

administrar o uso dos recursos naturais. 

     

1.3 Existem investimentos em relação à pesquisa, 
desenvolvimento e inovação tecnológica com vistas ao 

incremento de práticas de sustentabilidade ambiental? 

     

1.4 O fato de uma produção sustentável ocasionou 

aumento significativo no preço do produto? 

     

1.5 O processo de descarte de resíduos gera algum tipo 
de receita?  

     

1.6 A divulgação de programas e de medidas 

socioambiental objetiva o aumento do faturamento e a 

promoção da marca? 

     

1.7 As avaliações periódicas de gestão socioambiental 

pontuam o desempenho econômico da empresa, 

(receita e lucro)? 

     

1.8 A adoção da gestão socioambiental representou 
financeiramente um aumento nos lucros? E em qual 

percentual? 

     

                                                                           Lucros 0-10 

 

 

11-20 

 

 

21-30 

 

31-40 

 

 

+ 40 

 

                                                                           Vendas 0-10 

 

 

11-20 

 

 

21-30 

 

31-40 

 

 

+ 40 

 

 
 

 

 

 

Dados gerais da empresa 

Nº de funcionários Exporta:             sim                      não 

Cargo: 
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1.9. A empresa elabora e divulga os relatórios de sustentabilidade e balanço social com 

aspectos socioambientais? Quais os meios de divulgação? 

 
 

 

 

 
1.10 A empresa está no mercado há quantos anos?  

 

 

 
 

 

1.11A adoção da gestão socioambiental foi realizada quando?  
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Aspectos Legais e de incentivo a sustentabilidade 

 
 

Para responder as perguntas 2.1 e 2.2, têm-se como parâmetro a ocorrêncianos últimos 

03 anos de:  

2.1 Infrações administrativas autuadas pela CETESB?      

2.2 Termo de Ajuste de Conduta (TACs) com o 

Ministério Público ou condenações em âmbito 

criminal (crimes ambientais) e cível (indenizações)? 

     

2.3A empresa possui conhecimento sobra à legislação 

ambiental e suas penalidades? 

     

2.4Existena empresa avaliação ambiental periódica de 
seus aspectos e impactos ambientais decorrentes de 

suas atividades? 

     

2.5 Os resíduos provenientes da atividade são 

descartados, em sua totalidade, por meio da coleta 
seletiva? 

     

2.6 Adotam procedimentos específicos e não 

obrigatórios para a destinação dos resíduos sólidos 

produzidos em razão de sua atividade? 

     

2.7 Utiliza algum dos incentivos governamentais à      
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sustentabilidade, como a compensação de 

carbono,tributação verde, dentre outros? 

2.8 Os proprietários, diretores/gerentes participam de 

encontros, palestras, conferências que abordem a 
temática ambiental? 

     

2.9 A empresa utilizainstrumentos de gerenciamento ambiental (administração racional dos 

recursos naturais no exercício das atividades econômicas), como o licenciamento ambiental, 

a auditoria ambiental (ISO 14000 ou 14001), a AIA (Avaliação de Impactos Ambientais), o 
seguro ambiental, dentre outros. Quais são adotados pela empresa? 

 

 

 
 

 

 

 
2.10 Dentre os princípios da sustentabilidade, abaixo descritos, enumere por ordem de 

prioridade nos processos produtivos de sua empresa. Sendo 01 para menor relevância e 05 

para maior relevância. 

 
(    ) p. da precaução (adoção de procedimentos/ações para evitar danos ao meio ambiente. 

(   ) p. da consideração da variável ambiental no processo decisório (inclusão/gerenciamento 

do risco de danos ambientais na atividade da empresa 

(  ) p. do desenvolvimento sustentável (ações que contribuem com o desenvolvimento 
sustentável)  

(    ) p. da cooperação dos povos ( colabora com a preservação do meio ambiente) 

(    ) p .poluidor pagador (repara os prejuízos que ocasionou ao meio ambiente em virtude dos 
processos produtivos da empresa) 

 

 

 
2.11 Em sua opinião, quais são as maiores dificuldades para sua empresa obedecer à 

legislação ambiental vigente? 
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Cultural 

3.1 A empresa promove seu compromisso 

socioambiental por meio de campanhas, cartazes e site 
institucional? 

     

3.2 São priorizados os fornecedores que realizam 

práticas sustentáveis? 

     

3.3 Divulgam e capacitam os funcionários para a 

adoção de procedimentos compatíveis com os valores 

ambientais? 

     

3.4Destina recursos específicos para promover 

projetos socioambientais do setor ou por meio de 
parcerias? 

     

3.5Existem normas próprias da organização que 

refletem o compromisso ambiental? 

     

3.6É possível pontuar comportamentos sustentáveis, 
por parte dos funcionários da empresa, durante o 

exercício de suas atividades laborais? 

     

3.7 A iniciativa de promover medidas sustentáveis na 

empresa sempre parte da diretoria, gerente ou/e do(s) 
proprietários da empresa? 

 

     

3.8 Os meios de comunicação informal, como redes 

sociais, são utilizados para informar/divulgar as 
práticas, compromisso e projetos socioambientais da 

empresa? 

     

3.9 Como a empresa se auto avalia em relação à cultura adotada atinente a sustentabilidade. 

Fraca, moderada ou forte? 

 
 

 

 

3.10 Quais são as ações/práticas socioambientais da empresa que contribuem para o 
desenvolvimento sustentável da cidade de Franca? 

 

 
 

 

 

3.11 Qual a “missão” estabelecida na empresa? 
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