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RESUMO 

O presente trabalho busca avaliar a possibilidade de alavancar os lucros e se destacar no 

mercado competitivo através da sustentabilidade ambiental e qual o caminho a se seguir para 

que as pequenas empresas brasileiras possam alcançar esse objetivo. Para isso, foi realizado 

um levantamento documental e bibliográfico abordando os conceitos de responsabilidade 

social, gestão ambiental, cadeias produtivas e ciclo de vida de produtos ambientalmente 

amigáveis, além do surgimento do consumo consciente e das intenções por trás da busca por 

produtos sustentáveis. Além disso, foi realizada uma pesquisa qualitativa com 9 pequenas 

empresas brasileiras, a fim de compreender os motivos que levaram essas empresas as 

práticas e a produção sustentável e responder ao objetivo central desse trabalho, quanto à 

possibilidade de se alcançar lucro e vantagem competitiva. Essa pesquisa se deu através de 

um questionário com 8 perguntas, que abordavam assuntos como a motivação, a concorrência, 

a existência de uma receptividade aos produtos sustentáveis, o custo e o retorno do 

investimento, a variação no balanço e na carteira de clientes da empresa, a tendência pela 

busca de produtos sustentáveis e a recomendação das empresas quanto a essas práticas. Os 

resultados obtidos através das respostas indicam que existe um mercado consumidor 

consciente e que existe uma tendência crescente pela busca de produtos e empresas 

ambientalmente sustentáveis. O investimento inicial pode ser alto, o que torna o retorno dos 

lucros mais lento, mas que o aumento gradativo da conscientização e da busca por produtos 

sustentáveis oferecem uma perspectiva favorável de lucro e vantagem competitiva.  
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ABSTRACT 

This research aims to evaluate the possibility of leveraging profits and stand out in the 

competitive market through environmental sustainability and which is the way forward for 

small Brazilian companies to achieve this goal. To this end, a documentary and 

bibliographical survey was conducted addressing the concepts of social responsibility, 

environmental management, production chains and life cycle of environmentally friendly 

products, as well as the emergence of conscious consumption and the intentions behind the 

search for sustainable products. In addition, a qualitative research was conducted with 9 small 

Brazilian companies, in order to understand the reasons that led these companies to practices 

and sustainable production and to respond to the central objective of this work, as to the 

possibility of achieving profits and competitive advantage. This survey was conducted 

through eight questions about motivation, competition, responsiveness to sustainable 

products, cost and return of the investment, variation in the company's balance sheet and 

customer base, the tendency towards the search for sustainable products and the companies 

recommendation regarding these practices. The results obtained through the answers indicate 

that there is a conscious consumer market and that there is a growing tendency towards the 

search for environmentally sustainable products and companies. Initial investment may be 

high, which makes the return on profits slower, but the gradual increase in awareness and 

pursuit of sustainable products offers a favorable outlook for profit and competitive 

advantage. 
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1) INTRODUÇÃO 

Aquecimento global, poluição, redução da camada de ozônio, desmatamento, extinção. 

Todos esses problemas ambientais globais são assuntos que exigem soluções urgentes e que 

são, portanto, frequentemente abordados (BANERJEE, 2002; ARAGÓN-CORREA, et al., 

2008). Existe uma conscientização social da necessidade de novas práticas e medidas para 

controlar e evitar esses efeitos (BANERJEE, 2002), mas essa conscientização parece ficar em 

segundo plano no Brasil.  

Ainda que muitas multinacionais que atuam em um contexto internacional sofram pressão 

e influência de seus acionistas e stakeholders para adotar estratégias ambientalmente 

agradáveis (LEONIDOU, ET AL., 2015; CHAN & MA, 2016), percebemos que as pequenas 

empresas brasileiras priorizam outras estratégias de negócios e deixam as medidas 

sustentáveis como segundo plano. Uma pesquisa feita pela Fundação Dom Cabral com mais 

de 400 empresas mostra que 78% delas afirmaram que a preocupação com o tema 

sustentabilidade está na estratégia de negócios, mas apenas 36% têm ações concretas nesta 

área (GONZALEZ, 2014). 

Mas e se fosse possível obter lucro e vantagem competitiva através da sustentabilidade 

ambiental? Citando Michael E. Porter e Mark Kremer, em artigo na Harvard Business Review 

de janeiro de 2011, “o lucro que envolve um propósito social é uma forma superior de 

capitalismo, a qual permitirá à sociedade avançar mais rapidamente e, às empresas, crescer 

ainda mais”.   

Este trabalho se estabelecerá com o propósito de avaliar a possibilidade de alavancar os 

lucros e se destacar no mercado competitivo através da sustentabilidade ambiental, e se 

estabelecerá a fim de responder o questionamento: É possível obter lucro e vantagem 

competitiva através da sustentabilidade ambiental? Se sim, qual o caminho para que as 

pequenas empresas brasileiras possam alcançar esse objetivo?  

Nos seguintes capítulos, a importância da sustentabilidade no atual contexto do país e do 

mundo será análisada, discorrendo sobre o tema desde o conceito de responsabilidade social 

até a gestão ambiental como é conhecida hoje. Em seguida, a metodologia empregada nesse 

estudo, os cenários e resultados obtidos serão apresentados e por fim serão expostas as 

conclusões resultantes desta pesquisa. 
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2) RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Milton Friedman publicou em 1970 um artigo na New York Times Magazine com o 

título de “The social responsibility of business is to increase its profits”, que significaria “A 

responsabilidade social das empresas é aumentar os seus lucros”. Nesse artigo, Friedman 

defende que apenas indivíduos podem ter responsabilidades e limita a empresa ao objetivo 

exclusivo de lucro e aumento de capital dos acionistas. 

O artigo de Friedman foi replicado por diversos autores, que introduziram o estatuto 

de ‘agente moral’ à empresa. A idéia de responsabilidade pessoal é substituída pela noção de 

responsabilidade corporativa, e passa-se assim de uma perspectiva individualista a uma 

perspectiva organizacional, que transcende a mera agregação das ações dos sujeitos 

(LECOURS, 1995). 

É, portanto, a partir de 1970 que o conceito de responsabilidade social começa a 

amadurecer. Desde então, esse conceito passou por três fases, que são conhecidas pelos nomes 

de Business Ethics, Business & Society e Social Issues Management. A autora Maria Kreitlon 

descreve esses três conceitos em seu artigo “A Ética nas Relações entre Empresas e 

Sociedade: Fundamentos Teóricos da Responsabilidade Social Empresarial”: 

“A escola da Ética Empresarial (Business Ethics), enquanto ramo da ética aplicada, 

propõe um tratamento de cunho filosófico, normativo, centrado em valores e em 

julgamentos morais, ao passo que a corrente que poderíamos chamar de Mercado e 

Sociedade (Business & Society) adota uma perspectiva sociopolítica, e sugere uma 

abordagem contratual aos problemas entre empresas e sociedade. Por fim, a escola da 

Gestão de Questões Sociais (Social Issues Management) é de natureza nitidamente 

utilitária, e trata os problemas socias como variáveis a serem consideradas no âmbito 

da gestão e estratégica.” (KREITLON, 2004) 

É a partir da Gestão de Questões Sociais, alinhando estratégia competitiva com os problemas 

ambientais, que introduziremos os conceitos de Desenvolvimento Sustentável e Gestão 

Ambiental. 

  

3) DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

O conceito de desenvolvimento sustentável surgiu de um intenso e dinâmico processo 

de reavaliação crítica da relação existente entre a economia, a sociedade e o meio ambiente 

(RODRIGUES e RIPPEL, 2015). Esse conceito é mais comumente conhecido pela definição 

publicada em 1987 pelo Relatório Brundtland Nosso Futuro Comum (Our Common Future), 

sendo “o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a 
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capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades”.  

O desenvolvimento sustentável já vinha, todavia, sendo abordado desde muito antes. O 

Clube de Roma, em 1968, publicou o relatório Os Limites do Crescimento, realizado pelo 

MIT (Instituto Tecnológico de Massachussets), com propostas que repensavam os limites do 

crescimento econômico e previam problemas ambientais para o futuro. Os estudos do MIT 

apontavam três conclusões principais: [1] se a tendência do crescimento da população (e, por 

conseguinte, da poluição, industrialização, produção de alimentos e exaustão de “recursos” 

naturais) se mantivesse, os limites do planeta seriam atingidos em 100 anos; [2] era possível 

alterar esta tendência através de uma possibilidade sustentável de estabilização econômico-

ecológica; e [3] as pessoas deveriam o mais rapidamente possível adotar como meta a 

perspectiva de estabilização, para lograr sucesso nesta empreitada (OLIVEIRA, 2002). 

Em 1972, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, em 

Estocolmo, trouxe uma proposta de criação de instrumentos de gestão ambiental para a 

promoção de um novo tipo de desenvolvimento. Foi consequência dessa conferência a criação 

do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) que tem como suas 

prioridades atuais os aspectos ambientais das catástrofes e conflitos, a gestão dos 

ecossistemas, a governança ambiental, as substâncias nocivas, a eficiência dos recursos e as 

mudanças climáticas.  

Em 1983, a ex-Primeira Ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, preside a 

Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, antecedendo a publicação do 

Nosso Futuro Comum. É a partir de 1992, com a “Cúpula da Terra” sendo realizada no Rio de 

Janeiro, que o cenário mundial quanto às preocupações com o Meio Ambiente se altera 

completamente, pois a “Agenda 21” se torna assunto de agenda pública. Citando um trecho do 

site das Nações Unidas no Brasil, “a relação entre o meio ambiente e o desenvolvimento, e a 

necessidade imperativa para o desenvolvimento sustentável foi vista e reconhecida em todo o 

mundo”.  

Após as principais conferências citadas acima, houve uma “explosão” de outros 

encontros, ocorrendo cada vez em um período mais curto de tempo, determinando e 

reajustando metas para os anos seguintes. Dentre eles, o Protocolo de Kyoto, adotado em 

1997 e que estabeleceu metas obrigatórias de redução de gases estufa; a Cúpula Mundial 

sobre o Desenvolvimento Sustentável, realizada em Johanesburgo em 2002 e concebida para 

rever as conquistas e desafios desde a Cúpula de 1992 (Rio +10); e por fim a Cúpula de 

Desenvolvimento Sustentável, que trouxe em 2015 a Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável, definindo novos objetivos de desenvolvimento sustentáveis (ODS). 
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4) GESTÃO AMBIENTAL 

O capitúlo anterior demonstra como o conceito de sustentabilidade se construiu e se 

desenvolveu no decorrer do tempo, levando ao Desenvolvimento Sustentável. Com o conceito 

de Gestão Ambiental não foi diferente, e a definição e prática dessa gestão passou por 

algumas fases até que se estabelecesse da forma que é conhecida hoje.  

Em um primeiro momento, as empresas só viriam a se preocupar com a sustentabilidade 

caso um problema surgisse. Enquanto tudo corresse bem, não existiam estratégias preventivas 

nem grandes preocupações quanto ao assunto. Em meados dos anos 70, como consequência e 

influência da Conferência de Estocolmo, surge uma consciência ecológica. Assuntos como o 

aquecimento global começam a aparecer na mídia e a população passa a se conscientizar 

sobre os problemas ambientais e a insustentabilidade do nosso planeta.  

Foi assim que as empresas começaram a sentir a pressão da população, que uma vez 

conscientizada, buscava respostas e soluções daqueles que estariam gerando ou agravando 

esses problemas. Finalmente algumas empresas passaram a planejar e a buscar a prevenção de 

possíveis danos ambientais, ao invés do que apenas reagir a eles quando e se surgissem. 

Denise Curi (2012) comenta em seu livro Gestão Ambiental que “...durante os anos 70, várias 

indústrias trocaram equipamentos poluentes por outros capazes de evitar a poluição, passaram 

a estudar fontes de energia mais limpas (como a éolica e a solar) e descobriram a importância 

de reciclar e reaproveitar o lixo.”  

A terceira fase surge acompanhada do Relatório de Brundtland e a ECO 92, entre as 

décadas de 1980 e 90. É nesse momento que as empresas deixam de lado a visão de que a 

sustentabilidade representa apenas um custo e uma conformidade com a lei, e passam a 

enxergá-la como uma maneira de atrair novos clientes. Surge-se assim o Marketing Verde, que 

busca atrair o consumidor preocupado com o impacto ambiental de suas compras e com as 

consequências do seu consumo. Segundo Curi (2012), “a preocupação com o meio ambiente – 

antes vista como pedra no sapato das empresas – ganhou uma roupagem comercial e virou até 

tema de campanhas publicitárias”. 

Ronald Kopicki (1993) introduz três abordagens da administração ambiental: a reativa, 

a proativa e a value-seeking. Essas abordagens acompanham as fases descritas anteriormente, 

passando da administração reativa até uma administração estratégica. Primeiramente, na 

abordagem reativa, as companhias buscam produtos com conteúdos recicláveis, recebem 

alguns selos recicláveis e usam filtros para reduzir o impacto ambiental de produção. Esses 

filtros são utilizados para corresponder as leis ambientais, mas não eliminam nenhuma das 
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causas dos impactos ambientais. Segundamente, na abordagem proativa, as empresas 

começam modestamente a reciclar seus produtos e a produzi-los de maneira verde. Nessa 

abordagem as empresas assumem a responsabilidade da reciclagem e reutilização do produto. 

Por fim, a abordagem mais avançada é a de value-seeking, onde as empresas transformam as 

atividades ambientais em estratégias de negócio.  

Remko Hoek (1999) propõe dois passos verdes para alcançar a abordagem de value-

seeking. Essa abordagem, conforme explicado anteriormente, significaria uma possível 

vantagem competitiva em relação à concorrência, e deixaria de lado o comportamento 

meramente reativo às obrigações e legislações ambientais. O primeiro passo seria criar uma 

estratégia de marketing que utilizasse a produção sustentável como um diferencial atrativo 

que aumentasse as vendas para o público sensível ao assunto. O segundo seria buscar a 

inovação constante, através de práticas tão sustentáveis quanto vantajosas para a empresa. Um 

exemplo seria poupar custos e recursos ao se reduzir ou repensar a rota de um transporte de 

cargas, economizando gasolina, horas trabalhadas remuneradas e, consequentemente, a 

emissão de gás carbono.  

Tendo tudo isso em vista, cabe pensar no papel do gestor ambiental. O Triple Bottom Line, 

proposto por John Elkington em 1998 em seu livro “Canibais com Garfo e Faca”, refere-se 

basicamente à prosperidade econômica, qualidade ambiental e progresso social, e à 

construção de métricas que permitam mensurar a atuação de uma empresa não só na esfera 

econômica, mas também nas esferas social e ambiental (LINS e WAJNBERG, 2007). O 

gestor ambiental deve, portanto, combinar essas três esferas ao pensar em uma estratégia 

ambiental eficiente para sua empresa. Abaixo, a figura 1 ilustra o Tripple Bottom Line. 
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Figura 1 – Tripple Bottom Line 

 
Fonte: Lins e Wajnberg, 2007 

 

5) GESTÃO ESTRATÉGICA AMBIENTAL 

A Gestão Estratégica Ambiental é uma abordagem de gestão sustentável que visa engajar 

práticas e processos verdes, a fim de reduzir o impacto ambiental das atividades da empresa 

(GOTSCHOL, GIOVANNI e VINZI, 2014). De acordo com Jay Barney (2001), a resource-

based view of the firm (RBV) ou visão baseada em recursos é provavelmente o quadro mais 

influente para entender a gestão estratégica. Discorrendo o conceito apresentado pelo autor, 

são os recursos únicos, dificilmente imitáveis e não substituíveis, tangíveis e intangíveis da 

empresa que a diferem e garantem vantagem competitiva. Esses recursos podem ser descritos 

como habilidades e práticas de gestão, processos e rotinas organizacionais, além de 

informações, conhecimentos e experiência obtida. 

A natural resource-based view of the firm (NRBV) ou visão baseada em recursos naturais, 

por sua vez, busca desenvolver e explorar recursos beneficiando tanto a empresa quanto o 

meio ambiente, de forma que um não leve à degradação do outro. Stuart L. Hart (1995) 

identificou três capacidades estratégias para a NRBV, sendo elas: prevenção de poluição, 

administração de produtos e desenvolvimento sustentável. Cada uma dessas capacidades se 

baseia em forças ambientais diferentes e, portanto, alcança diferentes formas de vantagem 
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competitiva. A prevenção de poluição busca aumentar a eficiência do negócio ao reduzir os 

insumos necessários, simplificar o processo de produção e reduzir os custos de conformidade 

e responsabilidade ambiental. A administração de produtos vai além do escopo da prevenção 

de poluição e inclui valor na cadeia produtiva e no ciclo de vida dos produtos, desenvolvendo 

produtos de maneira ambientalmente amigável. O desenvolvimento sustentável, por sua vez, 

possui duas características que se diferenciam das capacidades anteriores. Primeiramente, o 

desenvolvimento sustentável busca não apenas reduzir o impacto ambiental imediato e sim 

prevenir o impacto de longo prazo, com uma visão objetiva e sustentável do futuro. 

Segundamente, o desenvolvimento sustentável vai além da esfera ambiental, e envolve 

também as esferas econômicas e sociais. Esse conceito de desenvolvimento sustentável é 

similar ao apresentado nos Três Pilares da Sustentabilidade durante a Cúpula Mundial do 

Desenvolvimento Sustentável, a Rio +10, já citada anteriormente e que só viria a acontecer em 

2002. Hart deixa claro que, em 1995, a maior parte das empresas só haviam desenvolvido a 

capacidade de prevenção de poluição e que as outras duas capacidades ainda eram pouco 

exploradas e desenvolvidas. Em 2010, o autor faz uma revisão da sua própria literatura e 

aponta que, mesmo 15 anos mais tarde, muitas empresas continuam focando na prevenção de 

poluição e que a administração de produtos e o desenvolvimento sustentável permanecem 

neglicenciados.  

 

6) GESTÃO SUSTENTÁVEL DA CADEIA DE SUPRIMENTOS 

A Gestão Sustentável da Cadeia de Suprimentos ou Green Supply-Chain Management 

(GrSCM) é um conceito que define uma cadeia de suprimentos com enfoque à 

responsabilidade ambiental. Isto é, uma cadeia de suprimentos integrada ao pensamento 

ambiental, incluindo o design do produto, a busca e seleção de materiais, processos de 

manufatura, entrega aos consumidores e a administração do produto após o fim da sua vida 

útil. (SRIVASTAVA, 2007) A GrSCM é, portanto, um campo de conhecimento que une a 

gestão da cadeia de suprimentos e a gestão ambiental. A figura abaixo ilustra a cadeia 

sustentável de suprimentos. 
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Figura 2 – Cadeia sustentável de suprimentos 

 
Fonte: (DOBLER, BURT e STARLING, 2004) 

 

A importância da GrSCM é impulsionada principalmente pela crescente deteriorização 

do meio ambiente, diminuição de recursos e matérias-primas disponíveis, lixo transbordando 

nos aterros sanitários e pelo aumento do nível de poluição. (SRIVASTAVA, 2007) 

 A Ecoeficiência é um conceito que está ligado à GrSCM e que busca reduzir a 

intensidade de uso de materiais, energia, substâncias tóxicas, preocupando-se com a 

reciclagem e reutilização de produtos, uso de materiaris renováveis e a extensão da vida útil 

dos produtos. Para que se possa gerir uma cadeia de suprimentos verde de maneira eficiente, 

portanto, deve-se buscar satisfazer a necessidade dos consumidores, mantendo os preços 

competitivos ao mesmo tempo em que se consideram os impactos ambientais de produção. 

 Esses impactos ambientais de produção são decorrentes de qualquer modificação no 

meio ambiente, positiva ou negativa, e que seja resultado das atividades, produtos ou serviços 

de uma organização. A análise do ciclo de vida do produto (ACV), por exemplo, é uma 

ferramenta que auxilia na avaliação dos impactos ambientais associados aos produtos. Essa 

análise preocupa-se com o produto desde a obtenção dos recursos naturais até o descarte, 

acompanhando toda a cadeia de suprimentos. João Amato Neto (2011) descreve duas tarefas 

do ACV, sendo uma delas identificar todas as interações entre o meio ambiente e o sistema do 

ciclo de vida do produto e a outra avaliar os possíveis impactos ambientais devido às 
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interações do produto com o meio ambiente. 

 Em 1990, o PNUMA definiu o termo “Produção Mais Limpa” como a aplicação 

contínua de uma estratégia ambiental integrada a processos, produtos e serviços para 

aumentar a eficiência e reduzir os riscos para os seres humanos e o meio ambiente. A 

abordagem de produção mais limpa, portanto, considera ao invés de um ciclo de vida do 

“berço ao túmulo” (ou seja, desde a sua criação até o descarte para o lixo), o princípio do 

“berço ao berço”, isto é, mesmo após seu uso o produto deve ser reciclado ou reutilizado, de 

tal forma a minimizar a perda de materiais e energia (NETO, 2011). Abaixo ilustra-se a 

abordagem da produção mais limpa. 

 

Figura 3 – A abordagem da produção mais limpa 

 
Fonte: (FURTADO, 2005) 

 

A logística reversa, que possui a mesma proposta de aumentar eficiência e reduzir 

riscos da produção mais limpa, inverte o fluxo da cadeia produtiva, buscando recuperar o 

máximo possível de um produto após o uso do cliente, evitando o descarte ou o volume de 

lixo produzido. Portanto, partindo do elo final da cadeia produtiva na sua abordagem 

tradicional, ou seja, do cliente, esta visão inverte o fluxo dos materiais, passando pela seleção 

dos componentes de um produto acabado após sua utilização por parte do consumidor final, e 

envolve todas as etapas do processo produtivo, desde as suas etapas finais até as iniciais, de 

uma forma invertida da tradicional (expedição, embalagem, acabamento, fabricação) (NETO, 

2011). Abaixo ilustra-se a logística reversa de uma cadeira produtiva.   
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Figura 4 – Logística Reversa 

 
Fonte: (NETO, 2011) 

 

7) CONSUMO CONSCIENTE 

Nas duas últimas décadas (1997-2017), os consumidores vêm sendo expostos a cenários 

tecnológicos relacionados a contextos do meio ambiente e sustentabilidade como conceito, 

por conseguinte, surge um aumento na percepção da consciência ambiental, o que leva os 

consumidores a valorizar com maior frequência produtos com características verdes (FILHO, 

CARDOSO e BARBOZA, 2019). Por cenários tecnológicos, entende-se o acesso à televisão, 

celulares, tablets e computadores, que influenciam seus usuários através das mídias sociais. 

Temas como aquecimento global, o acúmulo de plástico nos oceanos, o transbordamento de 

lixões e muitos outros problemas ambientais são discutidos frequentemente nessas 

plataformas, o que faz com que o leitor ou espectador se conscientize.  

Essa conscientização criou uma demanda no mercado, a de consumidores conscientes e 

engajados, que buscam por produtos verdes e ecológicos.  De acordo com Portilho (2005) 

essa mudança de prática, rumo ao consumo sustentável, iniciou-se com a ênfase no consumo 

verde, no qual o consumidor verde além da variável preço e qualidade começa a acrescer em 

seu processo de escolha a variável ambiental por uma preocupação com a agressão ao meio 
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ambiente. O consumo consciente sugere uma mudança de comportamento além das 

preocupações ambientais, incluindo-se ao conceito os impactos do consumo e seus efeitos 

sociais, enquanto o consumo sustentável, por sua vez, engloba todos os atores sociais 

envolvidos desde o início da cadeia produtiva, passando pelo uso e consumo até o descarte 

(SILVA, 2012). 

Arrudo Filho, Cardoso e Barboza (2019) afirmam que as principais razões que motivam 

os consumidores a adotar tal tipo de comportamento são: a perspectiva da preocupação 

ambiental, a perspectiva da racionalidade econômica e a perspectiva social. O autor explica 

que consumidores influenciados pela perspectiva da preocupação ambiental buscam 

benefícios reais para o meio ambiente em seu consumo, enquanto os influenciados pela 

perspectiva da racionalidade econômica valorizam os benefícios econômicos do consumo e, 

por fim, os motivados pelo ambiente social buscam status e ganho de imagem pessoal com 

esse consumo.  

Segundo Karsaklian (2000, p.19) “[...] o consumidor tenderá a escolher um produto que 

corresponda ao conceito que ele tem ou que gostaria de ter de si mesmo”. Assim seu 

comportamento envolve a motivação acerca da necessidade e do seu desejo. A intenção do 

consumo verde pode ser egoísta ou altruísta: a intenção egoísta considera os custos e 

benefícios individuais e a altruísta relaciona valores coletivistas voltados à sociedade (FILHO, 

CARDOSO e BARBOZA, 2017). As motivações do consumo verde podem ser observadas na 

ilustração da figura abaixo. 

 

Figura 5 – Motivações do consumo verde 

Fonte: Arruda Filho, Cardoso e Barboza (2017) 
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8) A GESTÃO AMBIENTAL NAS PEQUENAS EMPRESAS 

Até agora, foram abordados e contextualizados os conceitos de responsabilidade 

social, gestão ambiental, cadeias produtivas e ciclo de vida de produtos ambientalmente 

amigáveis, além do surgimento do consumo consciente e das intenções por trás da busca por 

produtos sustentáveis. Evidencia-se assim uma preocupação com o meio ambiente por parte 

das empresas e dos consumidores, além do surgimento de um novo mercado: o da oferta e da 

demanda pelo sustentável. O presente capítulo analisa como esses conceitos são aplicados nas 

pequenas e médias empresas (PMEs) e como elas podem atender a esse mercado. 

Jim Andersén (2019) afirma que as PMEs são geralmente menos conscientes 

ambientalmente do que grandes empresas, tanto pela falta de recursos humanos e financeiros 

quanto pela falta de pressão externa. Apesar disso, muitas PMEs atuam como fornecedoras de 

grandes empresas e multinacionais.  

Essas grandes empresas e multinacionais, por sua vez, sofrem pressões externas para 

adotar medidas sustentáveis e, devido ao seu tamanho e extensão, muitas vezes precisam 

terceirizar a sua produção. Considerando que essas empresas precisam comprovar uma cadeia 

de suprimentos verde para que sejam reconhecidas como sustentáveis e ambientalmente 

responsáveis, ao se terceirizar seria preciso garantir a sustentabilidade em todas as etapas da 

produção, de forma que tanto seus fornecedores como os fornecedores de seus fornecedores 

tenham que produzir de maneira sustentável. Sendo assim, as PMEs poderiam se beneficiar ao 

oferecer produtos e serviços verdes para grandes companhias, compondo sua cadeia 

produtiva.  

Todavia, não é apenas fornecendo uma empresa maior que se pode alcançar resultados 

positivos através da sustentabilidade. É possível envolver as PMEs em estratégias que 

melhorem a sustentabilidade social e ambiental de seus negócios e que, ao mesmo tempo, 

criem valor econômico, conforme quadro abaixo. 

 

Quadro 1 – Resultados positivos do desenvolvimento sustentável 

Resultado Justificativa 

Clientes Compreender os valores sociais e ambientais dos clientes; realmente 

entender por que os clientes compram seus produtos é mais relevante 

do que apenas identificar quem são ou onde estão seus consumidores  

Empregados Atrair e reter funcionários mais qualificados; oportunidades para 
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inovação em sustentabilidade aumenta a performance dos gestores, a 

capacidade de solucionar problemas e de inovação, o que colabora 

para a vantagem competitiva da firma 

Governo Bom relacionamento com o governo em termos de exposição a 

políticas públicas e regulamentos facilitará bons resultados para a 

companhia 

Produto e produção Três requisitos para a o sucesso na diferenciação de um produto são: 

(1) capacidade de pagar mais por um produto que ofereça benefícios 

sociais e ambientais; (2) informação crível e confiável sobre a 

performance social e ambiental do produto; e (3) barreiras 

significantes para cópias e imitações 

Financeiro Maior possibilidade de atrair investidores que priorizem estratégias 

ambientais e sociais ao selecionar um fundo para investir 

Posição estratégica Ser o primeiro a introduzir um novo produto ou serviço e 

potencialmente gerar mudanças antes que competidores entrem nesse 

mercado 

Fonte: adaptado de Loucks, Martens e Cho (2010) 

 

Frequentemente, o primeiro objetivo que que se vem em mente ao buscar melhorar a 

performance ambiental e social de uma firma é oferecer produtos e serviços sustentáveis 

(LOUCKS, MARTENS e CHO, 2010). Alcançar a diferenciação em um nicho ou produto 

pode ser difícil, mas o comportamento do consumidor está em constante evolução e empresas 

que invistam nessa diferenciação podem alcançar clientes que priorizam impactos ambientais 

e sociais em seu consumo. Devido ao seu tamanho, as PMEs podem ser suficientemente 

flexíveis para se adaptar rapidamente a novos produtos verdes que satisfaçam esses clientes.  

O segundo objetivo seria poupar custos através de uma produção eficiente. Aragon-

Correa lista essa estratégia como a primeira que uma SME deveria tentar (LOUCKS, 

MARTENS e CHO, 2010). Por mais simples que seja, essa solução reduz custos para a 

empresa e poupa energia para o planeta. Simpson, Taylor e Barker (2004), através de uma 

pesquisa com PMEs no Reino Unido, descobriram que pequenas companhias sentiram que 

seus esforços para reduzir consumo energético forneceram oportunidades para a inovação: 

essas companhias alcançaram a vantagem competitiva através da eficiência energética na 

produção, da redução da sua produção de lixo, da reciclagem, da melhor qualidade de seu 

produto, da satisfação dos clientes, das novas oportunidades de negócios, do suporte da 
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comunidade local e da sua imagem perante a mídia. 

Quanto ao mercado, as PMES devem manter-se atentas para as novas oportunidades 

para garantir sua sobrevivência no futuro. À medida que a preservação ambiental se torna 

mais compreensível à esfera pública, a tendência é de que apareçam novos mercados para 

atender essas necessidades, desejos e gostos (SAND, 2001). A pequena estrutura dessas 

empresas permite que os valores da organização sejam difundidos de forma mais rápida e 

eficiente, facilitando a implementação de estratégias sustentáveis que visam atender esses 

novos mercados (LOUCKS, MARTENS e CHO, 2010). A capacidade de oferecer produtos, 

processos ou serviços sustentáveis podem também melhorar a posição de uma companhia em 

mercados já existentes (JENKINS, 2006). 

Borga et al. (2006) argumentam que estratégias sustentáveis em pequenas empresas 

auxiliam as firmas a atrair e reter funcionários, construir um alto nível de comprometimento 

com seus clientes e fortalecer o relacionamento com seus fornecedores e a comunidade. 

Dentre as vantagens de se ter um bom relacionamento com a comunidade, Niehm e Swinney 

(2008) descobriram que empresas familiares que oferecem maior retorno social a sua 

comunidade regojizam-se de melhores performances financeiras do que aquelas que não 

oferecem nenhum. 

 

9) ESTUDO DE CASO 

Esse capítulo visa descrever os resultados do estudo de caso realizado com 9 empresas 

brasileiras de pequeno porte e de variados setores da economia, dentre eles: cosméticos, 

fragrâncias e produtos de beleza; têxtil e de vestuário; alimentícios; entre outros. O objetivo 

desse estudo foi analisar o retorno que essas empresas obtiveram através de práticas 

sustentáveis, se positivos ou negativos, ao que tange a lucratividade e a vantagem 

competitiva. A metodologia utilizada para a aplicação e análise do estudo foi a pesquisa 

qualitativa descritiva, realizada por meio de questionário. 

 

9.1) PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

De acordo com Gil (2008), a pesquisa é determinada como o processo formal e 

sistemático de desenvolvimento do método científico que tem como objetivo fundamental 

descobrir respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos científicos. 

Prodanov e Freitas (2013) acreditam que a pesquisa qualitativa considera uma relação 

dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo 
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objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números, onde o ambiente 

natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-chave, realizando 

a análise de forma descritiva e indutiva, sem manipulação de dados.   

A pesquisa descritiva, para Boente e Braga (2004), visa o conhecimento aprofundado 

acerca das proposições estudadas servindo de alicerce para a explicação dos fatos e 

fenômenos. A pesquisa indutiva, por sua vez, segundo Gil (2008) parte do particular e coloca 

a generalização como um produto posterior do trabalho de coleta de dados particulares, 

observando os fatos ou fenômenos cujas causas se deseja conhecer, para então compará-los 

com a finalidade de descobrir as relações existentes entre eles e, por fim, procedendo à 

generalização, com base na relação verificada entre os fatos ou fenômenos. 

Ao que tange o método da pesquisa, Prodanov e Freitas (2013) descrevem o estudo de 

caso como um estudo minucioso e profundo de um ou mais objetos, permitindo novas 

descobertas de aspectos que não foram previstos inicialmente e tentando esclarecer uma 

decisão, ou um conjunto de decisões, seus motivos, implementações e resultados.   

Sobre o instrumento de coleta de dados aplicado, o questionário é definido por Lakatos e 

Marconi (2010) como uma ferramenta de coleta de informações, formada por um conjunto 

organizado de perguntas, que devem ser respondidas por escrito. O questionário deve ser 

objetivo, limitado em extensão e estar acompanhado de instruções que expliquem a natureza 

da pesquisa e ressaltem a importância e a necessidade das respostas, a fim de motivar o 

informante (PRODANOV e FREITAS, 2013). 

 

 9.2) RESULTADOS E ANÁLISES 

A primeira pergunta do questionário busca compreender o que levou a empresa a se 

dedicar as práticas sustentáveis. Cada empresa respondeu à sua maneira, mas todas 

convergiram para a necessidade da responsabilidade social e de uma preocupação com os 

danos ao meio ambiente, conforme quadro abaixo. 

 

Quadro 2 – O que levou a empresa a se dedicar a práticas sustentáveis? 

Empresa 1 O senso de responsabilidade e de urgência. Não temos planeta B e a 

necessidade de agir é imediata. Acreditamos que é obrigação de cada um 

cuidar no meio ambiente e do nosso futuro. 

Empresa 2 Começou com uma necessidade própria de substituir produtos tradicionais 

por produtos mais sustentáveis e natural. E após a decisão de criar a empresa, 
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sabia que não queria que nossos cosméticos levassem junto um peso na 

consciência do consumidor pelos danos causados ao meio ambiente e aos 

animais. Por isso, procuramos incentivar novos hábitos de beleza e auto-

cuidado, trazendo um pouco da natureza para o dia a dia caótico da cidade, 

explorando novas formas de usar o mesmo produto e estimulando a 

consciência com o descarte das embalagens. 

Empresa 3 Entendemos que as iniciativas sustentáveis são fundamentais para o bem-

estar das futuras gerações. 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

Analisando as respostas acima, conclui-se que a motivação inicial para exercer práticas 

sustentáveis nas pequenas empresas brasileiras tende a se relacionar com o engajamento e 

consciência sustentável dos donos, que desde o nascimento da empresa já pensam e desejam 

um caminho sustentável. Esse comportamento vai de acordo com a afirmação de Jim 

Andersén (2019), onde as ações de uma organização são um reflexo dos valores e bases 

cognitivas dos diretores e que suas interpretações e preferências pessoais são vitais para o 

comportamento e a movimentação estratégia de uma pequena firma.     

A segunda e a terceira pergunta do questionário são perguntas complementares, onde 

busca-se compreender em que momento as empresas decidiram investir em produtos 

sustentáveis e se essa decisão partiu de valores próprios ou do mercado competitivo. Todas as 

empresas responderam que a decisão surgiu juntamente com o nascimento da empresa, a 

partir de valores próprios e que outras formas de produção não foram cogitadas, conforme 

quadro abaixo. 

 

Quadro 3 – Quando e como a empresa decidiu investir em produtos sustentáveis? 

Empresa 1 A (Empresa 1) foi fundada em 2018 e, desde seu início, sustentabilidade é a 

principal diretriz da empresa. Com certeza foi baseada em valores próprios. 

Enxergamos na moda um caminho para mostrar às pessoas que 

sustentabilidade, estilo e conforto devem sempre andar unidos. O mais bacana 

é perceber que os consumidores não só estão preparados para esse tipo de 

produto, como querem, cada vez mais, opções de consumo mais conscientes e 

transparentes. 

Empresa 3 A empresa foi fundada em 2019, já com esta política. Os valores da 
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sustentabilidade são valores nos quais acreditamos. Realmente é algo que me 

motiva esse incentivo que procuramos fazer sobre o consumo local, a 

alimentação sustentável, comprar direto do produtor, do pequeno produtor. Eu 

acredito que o impacto dessas atitudes tende à transformação, que começa 

pequena e que aos poucos vai alcançando outros setores além da alimentação. 

Dito isso, ter esse entendimento e usá-lo em nosso favor em uma questão 

comercial sem dúvida faz parte do nosso objetivo, mas não é o principal. 

Empresa 4 A empresa começou já com esse viés sustentável, não tivemos coleções que 

seguiram em outro caminho. Através de valores próprios.  

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

Essas respostas corroboram, novamente, com a perspectiva de que as ações e estratégias 

de uma pequena empresa são indissociáveis à visão e aos valores dos donos. Essas práticas 

sustentáveis não foram implementadas ao se observar um mercado consumidor potencial ou 

de uma mudança nos padrões de consumo, mas oriundas de valores e crenças desde o seu 

nascimento. Todavia, foi possível observar nessas respostas o reconhecimento de um mercado 

consciente e de uma existente busca por produtos sustentáveis por parte dos consumidores. 

A quarta pergunta do questionário tem como propósito analisar a visão das empresas 

quanto à receptividade do mercado brasileiro aos produtos sustentáveis. Das 9 empresas 

entrevistadas, 5 acreditam que sim, o mercado brasileiro é receptivo, 3 acreditam que depende 

e 1 acredita que não, conforme gráfico abaixo. 

 

Gráfico 1 – O mercado brasileiro é receptivo a produtos sustentáveis? 

 

56%33%

11%

Sim Depende Não
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Fonte: Elaborado pela Autora 

 

Das 5 empresas que responderam sim, 3 acreditam que o mercado é extremamente 

receptivo. Das 3 empresas que responderam que depende, duas acreditam que depende da 

região brasileira, onde umas regiões são mais receptíveis que outras e uma acredita que apesar 

de existir um consumo consciente, ainda falta entendimento por parte dos consumidores do 

que é um produto verde e verdadeiramente sustentável. O quadro abaixo traz algumas dessas 

respostas por completo. 

 

Quadro 4 – O mercado brasileiro é receptivo a produtos sustentáveis? 

Empresa 1 Sim, extremamente receptivo. Os consumidores estão preparados. 

Empresa 3 Eu acredito que em alguns lugares mais do que em outros. O conceito 

"sustentável" ainda faz elevar o valor agregado dos produtos. No meu caso, eu 

procuro ter este conceito, mas estar em equilíbrio com propostas que não têm. 

Não cobro pelo meu produto mais do que eu acho justo por ter escolhido uma 

iniciativa sustentável, mas muitos o fazem. Dessa forma, consumir produtos 

sustentáveis acaba não sendo somente uma questão de opção, mas também de 

condições financeiras. 

Empresa 4 Acredito que as pessoas estão começando a entender a importância do consumo 

consciente, mas elas ainda não conhecem a fundo sobre sustentabilidade, 

principalmente na moda. Ainda tem muito para ser falado. Vemos isso 

principalmente quando grandes marcas apostam em coleções "sustentáveis" 

através de uma tendência global do consumo consciente, é uma forma de 

greenwashing para fazer com que as pessoas acreditem estar consumindo algo 

do bem, mas que na realidade não é.  

Empresa 5 Acreditamos que o mercado brasileiro seja muito amplo e muito plural. 

Percebemos que determinados estados do Brasil são bastante receptivos e 

outros nem tanto. 

Empresa 7 Ainda é muito embrionário. O meu publico alvo é a classe A, eles compram 

apenas pelo design. A sustentabilidade não é uma decisão na hora deles 

concluirem a compra. 

Fonte: Elaborado pela Autora 

  

As respostas acima demonstram uma concordância geral de que existe um mercado 
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consumidor, apesar de que mais significativo em alguns estados do que outros. Os fatores e as 

influências do ambiente que podem afetar o comportamento do consumidor, segundo Barth 

(2004), são a cultura, a classe social, as influências pessoais, a família e as influências 

situacionais. Dito isto, as diferenças culturais, econômicas e sociais entre as regiões brasileiras 

acabam influenciando no comportamento do consumidor. 

A quinta pergunta trata do retorno financeiro, questionando se o retorno compensa os 

custos com investimento em práticas e produtos sustentáveis. Quatro empresas optaram por 

não responder essa questão, portanto expõem-se no quadro abaixo apenas as respostas das 

empresas que optaram por responder. 

 

Quadro 5 – O retorno compensa os custos do investimento? 

Empresa 2 Sim, compensa, pois temos consumidores conscientes que suportam nossas 

escolhas sustentáveis e valorizam isso.  

Empresa 3 Difícil precisar o investimento aplicado somente neste quesito. Investimos em 

bons equipamentos [...], mas tudo isso fazia parte da empresa desde que foi 

concebida! Investimos a mais todo o mês num substrato orgânico certificado, 

que é o nosso maior custo operacional. O retorno recompensa sim! De várias 

formas! Mas sem dúvida vamos demorar um pouco mais do que o padrão da 

concorrência para reaver o investimento inicial. 

Empresa 4 O investimento foi alto, afinal a empresa já começou investindo nesse tipo de 

matéria prima. Ao colocar em números, podemos considerar um investimento 

inicial de cerca de R$15 mil reais. O retorno financeiro desse valor está 

acontecendo aos poucos por sermos uma marca de baixa produção, nossos 

canais de venda são restritos e por isso temos uma conversão menor de 

vendas.  

Empresa 5 O investimento em produtos sustentáveis e de alta qualidade é alto. É difícil 

mensurar o quão mais alto seria esse investimento, mas acredito que em torno 

de 50%. Em termos monetários, ainda não saberíamos dizer se compensa ou 

não, já que nunca trabalhamos com as lycras regulares. No entanto, compensa 

por sabermos que estamos fazendo aquilo que acreditamos (e sem peso na 

consciência). 

Empresa 8 Acreditamos que a consciência de estarmos fazendo um trabalho mais limpo e 

que respeita nosso planeta é nosso maior retorno. Mas em termos financeiros 
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ainda temos um custo muito maior, com pouca percepção de valor. 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

Das empresas que optaram por responder, todas responderam afirmativamente, mas 

algumas com ressalvas. Duas das empresas responderam positivamente e sem ressalvas 

quanto ao retorno, duas responderam que o investimento inicial estava retornando, mas 

lentamente e uma respondeu que tinha pouca percepção de valor do seu investimento. 

A sexta pergunta do questionário indaga se há como mensurar uma diferença no balanço e 

na carteira de clientes da empresa após a comercialização de produtos conscientes e 

sustentáveis. A maioria das empresas que participaram da pesquisa não souberam precisar, 

pois nunca haviam produzido de outra forma. Das que responderam objetivamente, duas 

empresas afirmaram que houve uma diferença positiva e uma afirmou que não observou 

diferença, como se pode observar no quadro abaixo. 

 

Quadro 6 – Houve diferença após a comercialização de produtos sustentáveis? 

Empresa 2 Não consigo responder, pois sempre comercializamos produtos sustentáveis. 

Empresa 3  Como disse antes, nós já começamos dessa forma, então não tenho a 

comparação! Mas tendo em vista o conceito global da nossa empresa, percebo 

uma ótima receptividade!  

Empresa 4 Sim, principalmente na carteira de clientes. A maioria volta querendo comprar 

novamente na marca, são clientes fiéis que não se importam em pagar mais 

caro por uma peça sustentável. 

Empresa 5 A nossa empresa nasceu sustentável, então não pudemos perceber essa 

diferença. 

Empresa 8 Não! Só nas contas mesmo, que subiram bastante! 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

Novamente temos a confirmação de que existe grande receptividade por parte dos clientes, 

e que os consumidores conscientes tendem a ser fiéis, colocando a sustentabilidade como 

prioridade acima de outras questões, como preço do produto. De maneira negativa, a empresa 

8 ressalta que não percebeu diferença no seu balanço, apenas nas suas contas. A essa empresa 

cabe repensar a sua estratégia de negócios e analisar se houve um planejamento estratégico 

antes de investir em práticas e produtos sustentáveis. 

A sétima pergunta do questionário trata da tendência pela busca de produtos sustentáveis e 
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indaga as empresas se essa é uma tendência crescente ou decrescente. Todas as empresas 

concordam que há uma tendência crescente, conforme quadro abaixo. 

 

Quadro 7  – Existe uma tendência no mercado pela busca de produtos sustentáveis? 

Empresa 1 Existe uma clara tendência crescente. Seja tanto na parte de demanda quanto 

na parte de oferta.  

Empresa 4 Sim, sem dúvidas é uma tendência que só vai crescer e se evidenciar no 

mercado.  

Empresa 7 Esse mercado tem crescido. Em apenas 2 anos e 10 meses de marca, já 

sentimos a diferença do consumidor.  

Empresa 9 Felizmente, a busca por produtos “responsáveis” é uma tendência global e 

crescente. O mesmo acontece no Brasil. 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

As respostas acima evidenciam o crescimento do consumo consciente e da busca por 

produtos sustentáveis. Esse crescimento em muito está relacionado com as novas gerações, 

que desde o nascimento possuem acesso total à informação através da tecnologia. Para os  

milennials (jovens nascidos entre os anos 1980 e 2000, durante o boom da tecnologia 

moderna)  o consumo deixa de satisfazer somente necessidades primárias e se tornam práticas 

sociais e culturais da sociedade (TOALDO e MAQUES, 2019). Isto é, o consumo para o 

jovem vai além da necessidade e representa um estilo de vida. Quanto mais se abordam 

assuntos como o aquecimento global, a poluição, a pegada de carbono das empresas ou 

excesso na produção de lixo global na mídia, mais esses jovens repensam sua forma de 

consumo. Um exemplo de como a juventude está engajada com as causas globais é Greta 

Thunberg, a ativista ambiental sueca que com apenas 16 anos é líder do movimento “Greve 

das escolas pelo clima”. 

A oitava e última pergunta do questionário, de forma direta, indaga se as empresas 

entrevistadas recomendam a adoção de práticas sustentáveis para outras pequenas empresas 

brasileiras. Assim como na questão anterior, todas as empresas responderam de maneira 

afirmativa, conforme quadro abaixo. 

 

Quadro 8 – A empresa recomenda a adoção de práticas sustentáveis? 

Empresa 1 Nós recomendamos fortemente que não só as empresas, como cada indivíduo, 
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adotem práticas sustentáveis. O futuro depende de nós e não podemos fechar 

os olhos para a ciência. Estamos sentindo na pele os efeitos da agressão ao 

meio ambiente. 

Empresa 3 Com certeza! Por todos os motivos expostos nas respostas anteriores! É um 

mercado que tende ao crescimento e com práticas sustentáveis estamos 

ajudando a nós mesmos e ao nosso planeta! Dá para ser melhor do que isso? 

Empresa 5 Certamente recomendaríamos. Não conseguimos enxergar outro caminho a 

seguir se não for esse. As práticas usais das "fast fashions", por exemplo, 

certamente não serão capazes de se sustentar por muito mais tempo. 

Empresa 7 Com certeza!!! Não vejo futuro para marcas que não pensem no assunto. Em 

um futuro bem próximo, será fundamental ter práticas sustentaveis.  

Empresa 7 Sem dúvida. Acima de tudo, acreditamos que a construção de uma marca deve 

ser baseada em valores sólidos. A sustentabilidade é um tema sério e por isso 

devemos levar em consideração a sua importância e impacto no futuro do 

planeta. Cada pequeno gesto tem valor e as empresas devem abraçar essa 

causa como parte de um grande movimento global. 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

Nesse último quadro, observa-se que dentre os motivos para se recomendar as práticas 

sustentáveis, juntamente com a urgente necessidade de se repensar as formas de produção, as 

empresas reforçam o crescimento do consumo consciente, da busca por produtos sustentáveis 

e da insustentabilidade das práticas poluentes. 

 

10) CONCLUSÃO 

Desde os anos 70, a ideia de responsabilidade pessoal foi substituída pela 

responsabilidade corporativa, atribuindo o status de agente moral para as empresas. 

Aumentam-se as leis e as regulamentações, responsabilizando as empresas pelos seus danos 

sociais e ambientais. A população passa a exigir das empresas uma gestão responsável, e 

surge uma nova forma de consumo, considerado como consumo consciente.  

Para atender essa demanda do consumo consciente, as empresas devem preocupar-se com 

a prevenção da poluição e de desperdícios, a administração de seus produtos de maneira 

consciente e fazer um planejamento de desenvolvimento sustentável. As ferramentas que 

podem auxiliar as empresas a alcançarem esses objetivos são, por exemplo, a análise do ciclo 

de vida do produto, que acompanha toda a cadeia de suprimentos e a logística reversa, que 
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possui a mesma proposta de aumentar eficiência e reduzir riscos da produção mais limpa, 

invertendo o fluxo da cadeia produtiva, buscando recuperar o máximo possível de um produto 

após o uso do cliente, evitando o descarte ou o volume de lixo produzido.  

Além disso, recomenda-se uma estratégia de marketing que utilize a produção sustentável 

como um diferencial atrativo, aumentando as vendas para o público sensível ao assunto e a 

inovação constante, através de práticas tão sustentáveis quanto vantajosas para a empresa. 

Ao realizar um estudo de caso com 9 pequenas empresas brasileiras, a presente pesquisa 

concluiu que a motivação inicial para exercer práticas sustentáveis ainda se relaciona 

fortemente com as crenças e os valores do dono e não por se reconhecer o mercado 

sustentável como um mercado atraente e lucrativo. Todavia, através do questionário realizado, 

evidenciou-se a existência de um mercado consumidor consciente e exigente e uma tendência 

crescente pela busca de produtos e empresas que se preocupem em atender essa demanda.  

Apesar do retorno do investimento inicial se estender por mais tempo do que em outras 

formas de produção, devido ao seu ainda elevado custo de obtenção, conclui-se que existe um 

mercado pronto para receber empresas preparadas para repensar a maneira de se administrar e 

produzir. Os lucros, ainda tímidos, vem aumentando gradativamente à medida que as pessoas 

se conscientizam. Uma vez exposta a existência de uma tendência crescente, devido as novas 

gerações, mais informadas e conscientizadas, o mercado verde e sustentável apresenta uma 

perspectiva favorável de lucro e vantagem competitiva. Para empresas que busquem se 

diferenciar, investir nesse mercado consumidor consciente se demonstrou vantajoso. 
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ANEXO 1 – TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 

Empresa 1 

1) O que levou a empresa a se dedicar a práticas sustentáveis? 

O senso de responsabilidade e de urgência. Não temos planeta B e a necessidade de agir é 

imediata. Acreditamos que é obrigação de cada um cuidar no meio ambiente e do nosso 

futuro. 

 

2) Quando a empresa decidiu investir em produtos sustentáveis? 

A (Empresa 1) foi fundada em 2018 e, desde seu início, sustentabilidade é a principal diretriz 

da empresa. 
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3) Essa decisão foi baseada em valores próprios ou houve uma influência do mercado 

competitivo? 

Com certeza foi baseada em valores próprios. Enxergamos na moda um caminho para mostrar 

às pessoas que sustentabilidade, estilo e conforto devem sempre andar unidos. O mais bacana 

é perceber que os consumidores não só estão preparados para esse tipo de produto, como 

querem, cada vez mais, opções de consumo mais conscientes e transparentes. 

 

4) A empresa acredita que o mercado brasileiro é receptivo a produtos sustentáveis? 

Sim, extremamente receptivo. Os consumidores estão preparados. Já as grandes indústrias e 

fornecedores, não. 

 

5) Quanto custou para a empresa investir em produtos sustentáveis? O retorno recompensa 

esse custo?  

(A empresa optou por não responder) 

 

6) Foi possível observar uma diferença no balanço da empresa ou na carteira de clientes após 

a comercialização de produtos sustentáveis? 

A empresa já nasceu com a comercialização de produtos sustentáveis. 

 

7) Existe uma tendência no mercado pela busca de produtos sustentáveis? Crescente ou 

decrescente? 

Existe uma clara tendência crescente. Seja tanto na parte de demanda quanto na parte de 

oferta.  

 

8) A empresa recomendaria para outras empresas a adoção de práticas sustentáveis? Por quê? 

Nós recomendamos fortemente que não só as empresas, como cada indivíduo, adote práticas 

sustentáveis. O futuro depende de nós e não podemos fechar os olhos para a ciência. Estamos 

sentindo na pele os efeitos da agressão ao meio ambiente. 

 

Empresa 2 

1) O que levou a empresa a se dedicar a práticas sustentáveis?  

Começou com uma necessidade própria de substituir produtos tradicionais por produtos 

mais sustentáveis e natural. E após a decisão de criar a empresa, sabia que não queria que 

nossos cosméticos levassem junto um peso na consciência do consumidor pelos danos 
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causados ao meio ambiente e aos animais. Por isso, procuramos incentivar novos hábitos de 

beleza e auto cuidado, trazendo um pouco da natureza para o dia a dia caótico da cidade, 

explorando novas formas de usar o mesmo produto e estimulando a consciência com o 

descarte das embalagens. 

 

2) Quando a empresa decidiu investir em produtos sustentáveis? 

Desde a sua criação, no final de 2015.  

 

3) Essa decisão foi baseada em valores próprios ou houve uma influência do mercado 

competitivo?  

Valores próprios, pois desconhecia o mercado até então.  

 

4) A empresa acredita que o mercado brasileiro é receptivo a produtos sustentáveis?  

Sim, mas ainda temos que enfrentar a barreira do preço por exemplo, e da performance frente 

a um produto sintético.  

 

5) Quanto custou para a empresa investir em produtos sustentáveis? O retorno recompensa 
esse custo?  
Sim, compensa, pois temos consumidores conscientes que suportam nossas escolhas 

sustentáveis e valorizam isso. 

 

6) Foi possível observar uma diferença no balanço da empresa ou na carteira de clientes após 

a comercialização de produtos sustentáveis?  

Não consigo responder, pois sempre comercializamos produtos sustentáveis.  

 

7) Existe uma tendência no mercado pela busca de produtos sustentáveis? Crescente ou 

decrescente?  

Sim, crescente.  

 

8) A empresa recomendaria para outras empresas a adoção de práticas sustentáveis? Por quê?  

Com certeza, pois acredito que isso dá ao cliente, que está cada vez mais exigente, maior 

confiança e também gera um impacto positivo em toda a cadeia que nos cerca.  

 

Empresa 3 
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1) O que levou a empresa a se dedicar a práticas sustentáveis? 

Entendemos que as iniciativas sustentáveis são fundamentais para o bem estar das futuras 

gerações. No nosso caso, uma série de fatores contribuiu para que pudéssemos adotar essa 

política em nossa empresa: somos um casal na faixa etária de 30-35 anos, eu formada em 

Arquitetura e meu esposo em Engenharia Civil, portanto detinhamos o conhecimento técnico 

no que se refere a construir uma infra-estrutura eficiente. Nós moramos no centro de 

Florianópolis, uma cidade com alto índice de conscientização ambiental. O terreno é grande e 

é nosso, portanto estamos muitíssimo próximos do mercado consumidor, e sem pagar aluguel! 

Após a maternidade recente, surgiu a ideia de cultivar cogumelos. Descobrimos uma empresa 

com muita experiência na área e fornece o substrato orgânico pronto para o cultivo, e que está 

localizada na região metropolitana da nossa cidade! Tendo tudo isso "em mãos", foi só unir os 

pontos! :) 

 

2) Quando a empresa decidiu investir em produtos sustentáveis? 

A empresa foi fundada em 2019, já com esta política.  

 

3) Essa decisão foi baseada em valores próprios ou houve uma influência do mercado 

competitivo? 

Os valores da sustentabilidade são valores nos quais acreditamos. Realmente é algo que me 

motiva esse incentivo que procuramos fazer sobre o consumo local, a alimentação sustentável, 

comprar direto do produtor, do pequeno produtor. Eu acredito que o impacto dessas atitudes 

tende à transformação, que começa pequena e que aos poucos vai alcançando outros setores 

além da alimentação. Dito isso, ter esse entendimento e usá-lo em nosso favor na uma questão 

comercial sem dúvida faz parte do nosso objetivo, mas não é o principal. 

  

4) A empresa acredita que o mercado brasileiro é receptivo a produtos sustentáveis? 

Eu acredito que em alguns lugares mais do que em outros. O conceito "sustentável" ainda faz 

elevar o valor agregado dos produtos. No meu caso, eu procuro ter este conceito, mas estar em 

equilíbrio com propostas que não têm. Não cobro pelo meu produto mais do que eu acho justo 

por ter escolhido uma iniciativa sustentável, mas muitos o fazem. Dessa forma, consumir 

produtos sustentáveis acaba não sendo somente uma questão de opção, mas também de 

condições financeiras. 

  

5) Quanto custou para a empresa investir em produtos sustentáveis? O retorno recompensa 
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esse custo? 

Difícil precisar o investimento aplicado somente neste quesito. Investimos em bons 

equipamentos...ao invés de pagar R$ 2000 num ar condicionado, pagamos R$ 6.000, por 

exemplo. Alguns custos extras de isolamento, laje, jardim... Mas tudo isso fazia parte da 

empresa desde que foi concebida! Investimos a mais todo o mês num substrato orgânico 

certificado, que é o nosso maior custo operacional. Não sei se essa resposta é suficiente pata 

você. O retorno recompensa sim! De várias formas! Mas sem dúvida vamos demorar um 

pouco mais do que o padrão da concorrência para reaver o investimento inicial. 

  

6) Foi possível observar uma diferença no balanço da empresa ou na carteira de clientes após 

a comercialização de produtos sustentáveis? 

 Como disse antes, nós já começamos dessa forma, então não tenho a comparação! Mas tendo 

em vista o conceito global da nossa empresa, percebo uma ótima receptividade! Há ainda os 

que comparam preços com os cogumelos que vêm de São Paulo, por exemplo. E quanto à isso 

eu tenho inúmeros contra-argumentos, sendo a sustentabilidade nos diversos campos, nosso 

eixo central, o principal deles. Depois vem a qualidade superior, o amor e o cuidado com que 

nosso produto é cultivado, o respeito e a consideração com os consumidores... Pensando bem 

a respeito agora, me parece que acabamos atraindo pessoas mais bem esclarecidas no que se 

refere a estes assuntos, consumidores mais conscientes e que por consequência valorizam 

mais este tipo de produto / iniciativa. 

  

7) Existe uma tendência no mercado pela busca de produtos sustentáveis? Crescente ou 

decrescente? 

Eu acretido que sim. Uma tendência crescente. 

  

8) A empresa recomendaria para outras empresas a adoção de práticas sustentáveis? Por quê? 

Com certeza! Por todos os motivos expostos nas respostas anteriores! É um mercado que 

tende ao crescimento e com práticas sustentáveis estamos ajudando a nós mesmos e ao nosso 

planeta! Dá pra ser melhor do que isso? 

 

Empresa 4 

1) O que levou a empresa a se dedicar a práticas sustentáveis? 

A (Empresa 4) nasceu através de um sentimento que tive de despertencimento na indústria da 

moda. Quando comecei a estudar moda, não tinha noção alguma sobre o impacto ambiental 
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negativo que a área provocava, como estudante da área apenas enxergava o que era 

considerado bonito e admirável, a própria faculdade não nos mostrava esse lado "feio" da 

moda. Após me formar e começar a trabalhar na área, como assistente de estilo de uma grande 

marca de BH, foi que me vi dentro de um sistema totalmente insustentável e injusto, do 

tratamento com os funcionários até as matérias primas utilizadas e o lixo que era descartado. 

Era uma produção de lixo enorme, muita matéria prima barata e poluente e tudo era feito com 

a visão de lucro para a empresa, não tinha um pensamento coletivo.  

A partir de então comecei a pesquisar mais sobre sustentabilidade e moda sustentável, foi 

quando me deparei com um mundo de possibilidades. Estudei muito e decidi começar meu 

próprio negócio com o viés sustentável. A (Empresa 4) começou com o propósito de provar 

que podemos e que é possível criar moda sem impacto negativo, ambientalmente falando.  

 

2) Quando a empresa decidiu investir em produtos sustentáveis? 

A empresa começou já com esse viés sustentável, não tivemos coleções que seguiram em 

outro caminho. 

 

3) Essa decisão foi baseada em valores próprios ou houve uma influência do mercado 

competitivo? 

Através de valores próprios.  

 

4) A empresa acredita que o mercado brasileiro é receptivo a produtos sustentáveis? 

Acredito que as pessoas estão começando a entender a importância do consumo consciente, 

mas elas ainda não conhecem a fundo sobre sustentabilidade, principalmente na moda. Ainda 

tem muito para ser falado. Vemos isso principalmente quando grandes marcas apostam em 

coleções "sustentáveis" através de uma tendência global do consumo consciente, é uma forma 

de greenwashing para fazer com que as pessoas acreditem estar consumindo algo do bem, mas 

que na realidade não é.  

 

5) Quanto custou para a empresa investir em produtos sustentáveis? O retorno recompensa 

esse custo? 

O investimento foi alto, afinal a empresa já começou investindo nesse tipo de matéria prima. 

Ao colocar em números, podemos considerar um investimento inicial de cerca de R$15 mil 

reais. O retorno financeiro desse valor está acontecendo aos poucos por sermos uma marca de 

baixa produção, nossos canais de venda são restritos e por isso temos uma conversão menor 
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de vendas.  

 

6) Foi possível observar uma diferença no balanço da empresa ou na carteira de clientes após 

a comercialização de produtos sustentáveis? 

Sim, principalmente na carteira de clientes. A maioria volta querendo comprar novamente na 

marca, são clientes fieis que não se importam em pagar mais caro por uma peça sustentável. 

 

7) Existe uma tendência no mercado pela busca de produtos sustentáveis? Crescente ou 

decrescente? 

Sim, sem dúvidas é uma tendência que só vai crescer e se evidenciar no mercado.  

 

8) A empresa recomendaria para outras empresas a adoção de práticas sustentáveis? Por quê? 

Sim, acredito que hoje o caminho da sustentabilidade na moda é o único caminho possível. O 

consumo e a produção de peças de roupa como acontece nos dias de hoje é totalmente 

insustentável, ambientalmente falando. São produções que utilizam muita química, muitos 

resíduos plásticos, geram enorme quantidade de lixo e ainda por cima é injusta com os 

colaboradores e funcionários. É um mercado não circular, ou seja, cada peça de roupa quando 

descartada vira lixo, não tem uma economia circular.  

Hoje não temos condições de continuar produzindo dessa forma, afinal estudos evidenciam 

que a poluição causada pelas indústrias de moda é uma das maiores do mundo.  

 

Empresa 5 

1) O que levou a empresa a se dedicar a práticas sustentáveis? 

A preocupação com o meio ambiente veio de forma natural na (Empresa 5). Não poderia 

deixar de ser de outra forma já que, como empresa, acreditamos que temos uma 

responsabilidade ainda maior, ainda mais considerando que a indústria têxtil é uma das mais 

poluentes do mundo. 

 

2) Quando a empresa decidiu investir em produtos sustentáveis? 

A (Empresa 5) já nasceu com esse conceito. A marca foi se desenvolvendo ao redor do nome, 

que foi o que mais nos inspirou desde o início. E a Pitaia é uma fruta e ela envolve toda essa 

exuberância, mas também a questão ambiental, já que ela é parte de um todo que só pode 

existir em harmonia. 
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3) Essa decisão foi baseada em valores próprios ou houve uma influência do mercado 

competitivo? 

Essa decisão foi baseada em valores próprios, mas também no casamento perfeito entre 

altíssima qualidade e ser capaz de trazer um produto sustentável. Sem esses dois pilares a 

(Empresa 5) não poderia existir.  

 

4) A empresa acredita que o mercado brasileiro é receptivo a produtos sustentáveis? 

Acreditamos que o mercado brasileiro seja muito amplo e muito plural. Percebemos que 

determinados estados do Brasil são bastante receptivos e outros nem tanto. 

 

5) Quanto custou para a empresa investir em produtos sustentáveis? O retorno recompensa 

esse custo? 

O investimento em produtos sustentáveis e de alta qualidade é alto. É difícil mensurar o quão 

mais alto seria esse investimento, mas acredito que em torno de 50%. Em termos monetários, 

ainda não saberíamos dizer se compensa ou não, já que nunca trabalhamos com as lycras 

regulares. No entanto, compensa por sabermos que estamos fazendo aquilo que acreditamos 

(e sem peso na consciência rs). 

 

6) Foi possível observar uma diferença no balanço da empresa ou na carteira de clientes após 

a comercialização de produtos sustentáveis? 

A nossa empresa nasceu sustentável, então não pudemos perceber essa diferença. 

 

7) Existe uma tendência no mercado pela busca de produtos sustentáveis? Crescente ou 

decrescente? 

Acreditamos que exista sim uma crescente tendência pela busca por produtos sustentáveis. 

 

8) A empresa recomendaria para outras empresas a adoção de práticas sustentáveis? Por quê? 

Certamente recomendaríamos. Não conseguimos enxergar outro caminho a seguir se não for 

esse. As práticas usais das "fast fashions", por exemplo, certamente não serão capazes de se 

sustentar por muito mais tempo. A falência da Forever 21 é um caso concreto. 

 

Empresa 6 

1) O que levou a empresa a se dedicar a práticas sustentáveis? 

As práticas sustentáveis são um dos pilares principais da (Empresa 6) e das nossas vidas. 
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Costumamos dizer que é a nossa forma de ativismo por meio da comida, então é impossível 

dissociar uma coisa da outra para nós. 

 

2) Quando a empresa decidiu investir em produtos sustentáveis? 

Desde o nascimento. 

 

3) Essa decisão foi baseada em valores próprios ou houve uma influência do mercado 

competitivo? 

Baseada em valores próprios. 

 

4) A empresa acredita que o mercado brasileiro é receptivo a produtos sustentáveis? 

Acreditamos que sim. 

 

5) Quanto custou para a empresa investir em produtos sustentáveis? O retorno recompensa 

esse custo? 

Sustentabilidade e custo juntos na mesma frase é capcioso. A prática sustentável tem muito 

mais a ver com os custos ambientais do que os custos monetários. 

 

6) Foi possível observar uma diferença no balanço da empresa ou na carteira de clientes após 

a comercialização de produtos sustentáveis? 

Como nunca fomos diferente disso, não é possível responder a esta pergunta. 

 

7) Existe uma tendência no mercado pela busca de produtos sustentáveis? Crescente ou 

decrescente? 

Existe. Crescente. 

 

8) A empresa recomendaria para outras empresas a adoção de práticas sustentáveis? Por quê? 

Sim. Porque dinheiro não se come. 

 

Empresa 7 

1) O que levou a empresa a se dedicar a práticas sustentáveis? 

Acreditamos na mudança. Não vimos sentido falar de praia sem pensar na preservação. 

 

2) Quando a empresa decidiu investir em produtos sustentáveis? 
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Desde seu inicio. Porem estamos sempre procurando novas soluções.  

 

3) Essa decisão foi baseada em valores próprios ou houve uma influência do mercado 

competitivo? 

Valores próprios. 

 

4) A empresa acredita que o mercado brasileiro é receptivo a produtos sustentáveis? 

Ainda é muito embrionário. O meu publico alvo é a classe A, eles compram apenas pelo 

design. A sustentabilidade não e uma decisão na hora deles concluirem a compra. 

 

5) Quanto custou para a empresa investir em produtos sustentáveis? O retorno recompensa 

esse custo? 

O valor da lycra biodegradável é maior que a comum, mas esse custo não faz diferença para o 

nosso consumidor. 

 

6) Foi possível observar uma diferença no balanço da empresa ou na carteira de clientes após 

a comercialização de produtos sustentáveis? 

Já começamos assim, não temos comparativo. 

 

7) Existe uma tendência no mercado pela busca de produtos sustentáveis? Crescente ou 

decrescente? 

Esse mercado tem crescido. Em apenas 2 anos e 10 meses de marca, já sentimos a diferença 

do consumidor.  

 

8) A empresa recomendaria para outras empresas a adoção de práticas sustentáveis? Por quê? 

Com certeza!!! Não vejo futuro para marcas que não pensem no assunto. Em um futuro bem 

próximo, será fundamental ter praticas sustentaveis.  

 

Empresa 8 

1) O que levou a empresa a se dedicar a práticas sustentáveis? 

Na verdade tudo começo em 2004, quando meu pai resolveu dar uma guinada em sua 

trajetória profissional e montar o (Empresa 8) Spa ;) De lá surgiu a demanda de alguns 

clientes em poder seguir com a alimentação que servimos lá, de uma forma prática, em seu 

dia-a-dia. 
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2) Quando a empresa decidiu investir em produtos sustentáveis? 

A (Empresa 8) surgiu há 4 anos e desde seu "nascimento" já teve em seu DNA veios 

sustentáveis. Claro que aos poucos, pois este ainda é um caminho com algumas barreiras. 

 

3) Essa decisão foi baseada em valores próprios ou houve uma influência do mercado 

competitivo? 

Como dito anteriormente já era um caminho que vimos trilhando desde o (Empresa 8) Spa e 

foi mais natural para nós. 

 

4) A empresa acredita que o mercado brasileiro é receptivo a produtos sustentáveis? 

Com certeza! 

 

5) Quanto custou para a empresa investir em produtos sustentáveis? O retorno recompensa 

esse custo? 

Acreditamos que a consciência de estarmos fazendo um trabalho mais limpo e que respeita 

nosso planeta é nosso maior retorno. Mas em termos financeiros ainda temos um custo muito 

maior, com pouca percepção de valor sobre o mesmo. 

 

6) Foi possível observar uma diferença no balanço da empresa ou na carteira de clientes após 

a comercialização de produtos sustentáveis? 

Não! Só nas contas mesmo, que subiram bastante! hehehehe 

 

7) Existe uma tendência no mercado pela busca de produtos sustentáveis? Crescente ou 

decrescente? 

Existe sim, crescente, mas ainda tímida! 

 

8) A empresa recomendaria para outras empresas a adoção de práticas sustentáveis? Por quê? 

Sim, pois acreditamos de coração que é preciso encontrar formas de uma economia mais 

consciente para que consigamos ter um mundo melhor no futuro! 

 

Empresa 9 

1) O que levou a empresa a se dedicar a práticas sustentáveis?  

A consciência da importância da preservação do planeta, as graves consequências para o 
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futuro e a responsabilidade das empresas nesta causa. 

 

2) Quando a empresa decidiu investir em produtos sustentáveis?  

Desde o nosso lançamento nos preocupamos em adotar praticas que minimizem o impacto 

ambiental. 

 

3) Essa decisão foi baseada em valores próprios ou houve uma influência do mercado 

competitivo?  

A decisão é baseada em princípios e valores que são a base do DNA da empresa. 

 

4) A empresa acredita que o mercado brasileiro é receptivo a produtos sustentáveis?  

Muito. A consumidora está cada vez mais consciente e fazendo escolhas responsáveis. 

 

5) Quanto custou para a empresa investir em produtos sustentáveis? O retorno recompensa 

esse custo?  

Não podemos compartilhar esta informação. 

 

6) Foi possível observar uma diferença no balanço da empresa ou na carteira de clientes após 

a comercialização de produtos sustentáveis?  

Não podemos compartilhar esta informação. 

 

7) Existe uma tendência no mercado pela busca de produtos sustentáveis? Crescente ou 

decrescente?  

Felizmente, a busca por produtos “responsáveis” é uma tendência global e crescente. O 

mesmo acontece no Brasil. 

 

8) A empresa recomendaria para outras empresas a adoção de práticas sustentáveis? Por quê?  

Sem dúvida. Acima de tudo, acreditamos que a construção de uma marca deve ser baseada em 

valores sólidos. A sustentabilidade é um tema sério e por isso devemos levar em consideração 

a sua importância e impacto no futuro do planeta. Cada pequeno gesto tem valor e as 

empresas devem abraçar essa causa como parte de um grande movimento global. 

 


