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para mudar. Mas, enquanto existir pelo menos um pouco que possa ser feito, precisamos

continuar fazendo".

(R. L. Ackoft)



RESUMO

Atualmente, as questões relacionadas ao meio ambiente, principalmente a sua
degradação desenfreada, têm preocupado ou mesmo feito parte da vida de todos os
indivíduos, independente de idade, nacionalidade, escolaridade ou poder aquisitivo. As
empresas se deram conta de que os recursos são escassos, e mesmo aqueles recursos ditos
infmitos não estarão sempre disponíveis devido ao consumo irresponsável. Além disso, a
crescente preocupação com o meio ambiente por parte da comunidade científica, ONGs,
investidores, sociedade etc., contribuíram para a criação de leis ambientais e pressões para
que as organizações agredissem menos o planeta. Dessa maneira, para as organizações
sobreviverem no mercado é necessário sua adequação as questões ambientais, assim como
ocorleu com o desenvolvimento da qualidade total, que passou a ser nOlIlla de mercado e
regra para toda empresa. O presente trabalho tem por objetivo demonstrar como a
incorporação de práticas ambientalmente responsáveis pode se tomar uma oportunidade para
a empresa que as adota. Serão analisados cinco balanços sociais da Petrobras, de 2003 a 2007,
com o objetivo de demonstrar as ações de responsabilidade ambiental incorporadas no seu
Plano Estratégico.

Palavras-Chave: Responsabilidade Ambiental, Balanço Social, Plano Estratégico.



CT

At present. the issues relating to environment, especiaJly to their degradation
,~_ •.dl~ have been worrying or even been part of life for alI individuaIs, regardless of age,
&.1_ ••"" •.•..••ality, education or purchasing power. Companies realized that resources are scarce, and
e en thase resources cal1ed infinite will not be always available due to irresponsible
,c mption. Moreover, the growing concem about the environrnent by the scientific
community, NGOs, investors, etc. society., contributed to the creation of environmentallaws
and pressure for organizations attack.ed unless the planet ~ the organizations, to survive
· the market, need to fit the environrnental issues, as occurred with the development of total
quality, which has become the market standard and role for every company. This paper aims
to demonstcate how the incorporation of envuonmentally responsible practices can become an
opportunity for the company that adopt it. Five of social balances sheets of Petrobras are
going to be examine~ from 2003 to 2007, aiming to demonstra te the actions of environrnental
liability incorporated in its Strategic Plan.

Key-Words: Environrnental Liability, Social Balances, Strategic Plan
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8

ODUÇÃO

o desenvolvimento científico e a realidade em que vivemos demonstram, sobretudo

últimos anos, o quanto o meio ambiente e suas alterações podem influenciar nossa vida,

c usive sob o ponto de vista econômico. Após séculos de exploração desenfreada do meio

biente, se tomou claro que toda atividade humana causa algum tipo de impacto sobre o

aneta, e o acúmulo desses efeitos começou a causar prejuízos visíveis.

Os meios de produção, o capitalismo, o consumo, etc., são vistos como vilões da

atureza. As mudanças climáticas, o aquecimento global, a poluição, os desmatamentos e

odas as suas conseqüências, entre elas a extinção de animais silvestres e o empobrecimento

do solo têm transfonnado a vida dos seres humanos. Tais transformações ocorrem desde o

surgimento do homem na Terra, o único animal capaz de se adaptar a diversos ambientes,

justamente modificando-o. As conseqüências dessas constantes modificações ocorridas ao

longo dos tempos se mostram hoje de forma muito preocupante. E, mais do que isso, um

difícil impasse foi criado, a preocupação com o desenvolvimento econômico ou a

preocupação com o meio ambiente. A princípio, essas duas questões parecem ser totalmente

opostas, ou seja, ou existe desenvolvimento econômico ou se tem preservação ambiental.

Todas as empresas precisam se ajustar constantemente às novas exigências, ditadas em

escala global como todas as outras tendências industriais e comerciais, devido ao advento da

globalização. Para as organizações sobreviverem no mercado é necessária sua adequação às

questões ambientais, assim como ocorreu com o desenvolvimento da qualidade total, que

passou a ser norma de mercado e regra para toda empresa. Contudo, as exigências ambientais

apresentam uma característica particular, são capazes de criar novos mercados, ou seja, o

desenvolvimento de demanda por produtos ecológicos.

Regras que dizem respeito à degradação ambiental já existem e são aplicadas, mas

muita coisa ainda precisa ser desenvolvida, o que ocorrerá com o tempo e ao meio de muita

discussão entre empresas e "ambiental istas", que divergem em vários pontos sobre essa

questão. Mas num ponto ambos concordam: o fato de que o planeta já emite sinais de alerta e

que as pessoas também já perceberam esses sinais, portanto, as organizações não podem mais

se omitir quando o assunto é meio ambiente, pelo contrário, precisam incorporá-lo em suas
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stratégias de negócios porque, além de simplesmente atender à legislação ambiental de cada

município, estado ou país, as organizações devem se preocupar com as novas necessidades

dos seus clientes, investidores e público interessado.

Para tentar amenizar este processo de destruição foi criada a Legislação Ambiental.

Porém, mesmo com a crescente preocupação ambiental nos últimos anos, o Direito Ambiental

ainda é visto com reservas por boa parte do setor produtivo, que vê a legislação ambiental

como um obstáculo ao desenvolvimento econômico.

Se uma empresa cumpre suas responsabilidades e outras não, não há competitividade,

então não é vantajoso para uma organização tomar-se ambientalmente responsável, se para

isso vai pagar o preço de não ser tão competitiva no mercado.

o que tem acontecido nos últimos anos são as empresas quererem associar as suas

marcas a imagens mais limpas. Não somente através de liberação de recursos para obras

ambientais, mas também levando a preocupação com o meio ambiente a todos os estágios da

atividade da empresa e a todas as pessoas relacionadas a ela.

Os consumidores estão cada vez mais se interessando por produtos ambientalmente

responsáveis, aqueles cujo processo produtivo não agride tanto o meio ambiente, que podem

ser reciclados, tecnologias incorporadas com o objetivo de minimizar o impacto ambiental,

além de uma nova linha de produtos ecológicos, cuja demanda cresce a cada dia. Para as

organizações, ter a sua imagem atrelada a projetos socioambientais também é uma maneira de

conquistar clientes, fornecedores, investidores, além de obter apoio do Estado e comunidade

local.

Este trabalho pretende abordar a constante necessidade de crescimento econômico das

organizações, porém aliado às questões ambientais, onde a responsabilidade ambiental das

empresas atua como fator de competitividade e de geração de inúmeros beneficios. Pretende-

se conhecer a forma como as organizações lidam com as questões ambientais no seu processo

decisório e identificar se a empresa pesquisada possui práticas ambientalmente responsáveis

aliadas ao seu Planejamento Estratégico, ou seja, verificar se a organização percebe a

necessidade de incorporar as questões ambientais na sua tomada de decisão.
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etodologia utilizada foi o estudo de caso e a realização de pesquisa bibliográfic~
o tema escolhido. A revisão bibliográfica permitiu a estruturação deste trabalho, sob

e multidisciplinar, como objetivo de analisar os dados apresentados pela empresa
, escolhida para o estudo de caso.

Quais as causas que levam as empresas a se preocuparem com a questão ambiental?
I ,resas que apenas atendem a legislação ambiental são realmente ambientalmente

nsáveis? O que émais importante, a geração de emprego e renda ou o impacto ambiental
'''''~-.JI~.onado por determinado projeto? O presente trabalho não tem por objetivo responder às

e ões do problema de pesquisa, e sim demonstrar como a incorporação de práticas
,-......_ientalmenteresponsáveis pode se tomar uma oportunidade para a empresa que as adota.

rão analisados cinco Balanços Sociais da Petrobras, de 2003 a 2007, com o objetivo de
lemonstrar as ações de responsabilidade ambiental incorporadas no seu Plano Estratégico.



o I: EMPRESAS E O MEIO AMBIENTE

De acordo com MILAGRES (MILAGRES et aI, 1999), "as novas características do

'••.•,a.,..,.""'~~ofazem com que as empresas passem a buscar particularidades que diferenciem os

utos dos concorrentes, de modo a criar maior valor percebido a seus clientes".

Recursos naturais, mesmos os ditos renováveis, como a água, precisam ser utilizados

I aneira mais responsável possível, afim de mantê-los disponíveis para o uso. Nos dias

•••.•••••••••••••iJ.. cresce a preocupação de todos pelo planeta. A poluição, o aquecimento global, o

_~. I 'atamento, catástrofes naturais, etc., são conseqüências da exploração inconsciente dos

~'IL". os naturais e falta de preocupação com o futuro que se estende desde o surgimento do

......."" em na Terra e agravado com a Revolução Industrial. Porém, devido a maior importância

e se tem dado a tais questões, principalmente pela mídia, a conscientização por parte das

ssoas tem crescido, e conseqüentemente, aumentado as pressões dos consumidores

bientalmente responsáveis às empresas.

Portanto, tudo o que se relacione com o meio ambiente deve ser tratado de forma

especial pelas empresas que desejam manter-se no mercado de forma saudável, ou seja,

gerando lucros, sendo eficientes, eficazes, atrativas aos investidores e clientes.

Com a globalização1, parece que as fronteiras nacionais desaparece~ portanto, as

pessoas têm a possibilidade de fazer negócio com empresas em todas as partes do globo. Tudo

afeta todos e todos afetam tudo. Desse modo, as organizações precisam se ajustar ao

comportamento ambientalmente responsável, independente de onde estejam localizadas. Caso

contrário, as organizações perderão seu espaço.

É importante para o público interessado conhecer o comportamento das empresas com

relação à questão ambiental. Quando estas empresas estão inseridas na sua realidade então,

isso fica mais evidente, já que, dessa maneira, toma-se mais fácil fazer pressões para

mudanças de postura das empresas, criarem parcerias, disponibilizar empréstimos e ainda

valorizar seus produtos e/ou serviços.

1 Uma economia globaJizada é aquela na qual bens., serv~ ~ babilidades e idéias cruzam livremente as
fronteiras geográficas. Relativamente liberada das restrições artificiais, tais como tarifas, a economia globalizada
amplia e complica significativamente o ambiente competitivo de uma empresa (HITT, 2007).
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muitos anos, as organizações mantiveram suas atividades sem nenhum tipo de

PW"!C:II~:r·Tn"2çaocom o meio ambiente. Todavia, graves conseqüências se mostram nos dias de

usando grandes preocupações para nós, habitantes do planeta Terra, além da escassez

s que assombram os meios produtivos.

Durante muito tempo, as organizações preocuparam-se apenas com a eficiência dos
sistemas produtivos. Em curto espaço de tempo, essa noção revelou-se equivocada,
porque ficou evidente que o contexto de atuação das empresas tomava-se a cada dia
mais complexo e que o processo decisório sofreria restrições cada vez mais sevems..
Um dos componentes importantes dessa reviravolta nos modos de pensar e agir foi
o crescimento da consciência ecológi~ na sociedade~ no governo e nas próprias
empresas, que passaram a incorporar essa orientação em suas estratégias
(KRAEMER &TINOCO, 2004).

As empresas têm um novo compromisso, além daquele de maximizar seus lucros, o de

_ · istrar o impacto de suas atividades no meio ambiente e isso pode ser feito incorporando

,uestão ambiental no planejamento estratégico da organização, mesmo porque,

I I nsabilidade ambiental se tornou, hoje, compromisso de todas as empresas que desejam

1I..&.A._ ••...••ter-se no mercado de forma saudável e duradoura.

A estratégia empresarial pode se resumir em vantagem competitiva, ou seja, seu

detivo é capacitar a empresa a ganhar, de maneira mais eficiente e eficaz possível, uma

argem sustentável sobre seus concorrentes. Portanto, incorporar as questões ambientais na

estratégia da organização é uma forma de tomá-la mais competitiva perante o mercado. "A

ecessidade de uma estratégia surge porque a organização deve levar em consideração

milhares de variáveis externas que a afetam" (CRAIG & GRANT, 1999).

Segundo ARAÚJO (2005),

Uma empresa não pode simplesmente ignorar o ambiente geral ou macro ambiente,
um conjunto de condições genéricas externas às organizações e que contribui de um,
modo geral para tudo aquilo que ocorre em cada organização. E genérico e comum
para todas as orwmizações que dele fazem parte., é constituído pelas seguintes
condições:
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• Tecnológicas: as organizações precisam constantemente adaptar-se e
incorporar tecnologias que provêm do ambiente geral para não perderem a sua
competitividade.

• Legais: constituem a legislação vigente e que afeta direta ou
indiretamente as organizações, auxiliando-as ou impondo-lhes restrições às suas
operações.

• Políticas: são decisões e definições políticas tomadas em nível federal,
estadual e municipal que influenciam as organizações.

• Econôttlicas: <X}llstituem a <XXljuntura que determina {}
desenvolvimento econômico ou a retração econômica e que condicionam fortemente
as organizações.

• Demográficas: como taxa de crescimento, população, raça, religião,
distribuição geográfica, distribuição por sexo e idade, que determinam as
características do mercado atual e futuro das organizações.

• Ecológicas: constituem o quadro demográfico que envolve a
organização. No caso das organizações, é chamada ecologia social: as organizações
influenciam e são influenciadas por aspectos como poluição, clima, transportes,
comunicações, etc.

• Culturais: a cultura de um povo penetra nas organizações através das
expectativas de seus participantes e de seus consumidores.

Esse macro ambiente afeta constantemente as decisões e conseqüentemente o
portamento das empresas, portanto, organizações que estejam alheias a tais condições

"'0 serão capazes de permanecer no mercado no longo prazo, e como podemos observar, as
estões relativas ao meio ambiente fazem parte efetivamente desse macro ambiente que
, to afeta as empresas.

De acordo com PORTER (1999), as normas ambientais elaboradas de forma adequada
são capazes de desencadear inovações que reduzem os custos totais de um produto ou
aumentam seu valor. Essas informações permitem que as empresas utilizem uma gama de
insumos de maneira mais produtiva - abrangendo matéria-prima, energia e mão-de-obra -
compensando, assim, os custos da melhoria do impacto ambiental e resolvendo o impasse.
Em última instância, o aumento da produtividade dos recursos favorece, em vez de
comprometer, a competitividade das empresas. Seria ingênuo esperar que a redução da
poluição aumente a competitividade? Achamos que não, e a razão é que a poluição

geralmente é uma forma de desperdício econômico. Neste sentido, "os gerentes devem
começar a perceber as melhorias ambientais como uma oportunidade econômica e
competitiva, e não como um custo embaraçoso ou uma ameaça inevitável". (PORTER, 1999).
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"Todos os vínculos são re-qualificados entre empresas, governos e pessoas. E entre

eles e o meio ambiente. Muitas empresas já fazem parte dessa cultura que traz

.lIIO._,..",~1 tados positivos para os negócios e para a sociedade. A natureza está nos lucros, não nas

". (INSTITUTO ETHOS, responsabilidade social e empresarial não são palavras. São
____3,2005).

A poluição do ambiente com sucatas ou substâncias nocivas é um sinal de que os

rsos foram utilizados de forma incompleta, ineficiente ou ineficaz. Além disso, nessas

· unstâncias, as empresas são obrigadas a executar outras atividades que adicionam custos,

as não criam valor para os clientes: por exemplo, o armazenamento e o descarte de

uentes.

Ainda de acordo com PORTER (1999), a melhoria ambiental é capaz de beneficiar a

rodutividade dos recursos, pois proporciona beneficios para o processo e para o produto,

conforme identificados abaixo:

Beneficios para o processo:

• Economia de materiais, resultantes do processo mais complexo, da

substituição, da reutilização ou da reciclagem dos insumos de produção.

• Aumento nos rendimento do processo.

• Menos paralisaçôes, através do maior cuidado na monitoração e na

manutenção.

• Melhor utilização dos subprodutos.

• Conversão dos desperdícios em forma de valor.

• Menor consumo de energia durante o processo de produção.

• Redução dos custos de armazenamento e manuseio de materiais.

• Economia em razão de um ambiente de trabalho mais seguro.

• Eliminação ou redução do custo das atividades envolvidas na descarga

ou no manuseio, transporte e descarte de resíduos.

• Melhorias no produto como resultado indireto das mudanças nos

processos (como melhorias nos controles dos processos).
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eficios para o produto:

Produtos com melhor qualidade e mais uniforme.

Redução dos custos do produto (por exemplo, com a substituição de

ateriais).

• Redução nos custos de embalagem.

• Utilização mais eficiente dos recursos pelos produtos.

• Aumento da segurança dos produtos.

• Redução do custo líquido do descarte do produto pelo cliente.

• Mais valor de revenda e de sucata do produto.

A demanda mundial está atribuindo maior valor aos produtos mais eficientes na

_-"~'"'Yão dos recursos ambientais. Muitas empresas estão recorrendo às inovações para

.--...r.!.... r adicional de preços aos produtos ''verdes'' e para desbravar novos segmentos de

~·~7"·cado.

Desenvolver as regulamentações em sincronia com os outros países ou ligeiramente à

ente deles minimiza possíveis desvantagens competitivas em relação a empresas

strangeiras que ainda não estejam sujeitas às mesmas normas. O desenvolvimento das

gulamentações ligeiramente à frente dos demais países também maximizará o potencial de

exportação do setor de controle da poluição através do aumento dos incentivos à inovação.

o progresso ambiental exige que as empresas sejam inovadoras para aumentar a

produtividade dos recursos - e é exatamente nesse ponto que se situam os novos desafios da

competitividade global.

A maneira como as empresas respondem aos problemas ambientais talvez seja, de

fato, um indicador-chave da sua competitividade geral.

A competição internacional mudou drasticamente nas últimas décadas. Os gerentes

seniores, que cresceram na época em que regulamentação ambiental era sinônimo de litígi02,

2 Litígio, segundo o dicionário Michaelis, conflito de interesses, de ordem jurídica ou política, suscitado entre
dois ou mais Estados que o resolvem pelos meios diplomáticos ou de coerção.



16

-'~",I~'~"'" -o com evidências crescentes de que melhoria ambiental é um bom negócio. Os

-.......,~,..._,:a..:atalistas,as agências reguladoras e as empresas bem-sucedidas rejeitarão as velhas

excludentes e se desenvolverão com base na lógica econômica subjacente, que

___...·ga o meio ambiente, a produtividade dos recursos, a inovação e a competitividade.

Segundo KARKOTLI &, ARAGÃO (2004), a ~xpressãoResponsabilidade Social
Corporativa significa entender e agir em resposta a essa nova demanda da
sociedade. O valor gerado por uma empresa deve refletir-se em benefícios não
somente para seus acionistas, mas também construindo um impacto positivo para o
conjunto dos afetados por suas operações em particular o meio ambiente e a
comunidade (seus próprios funcionários e o restante da sociedade), respeitando sua
cultura e agindo de forma ética e transparente.

Longe de ser pura filantropia, o conceito de responsabilidade social - a decisão da
empresa de participar mais diretamente das ações comunitárias na região em que
está presente e minorar possíveis danos ambientais decorre do tipo de atividade que
exerce - está surgindo de forma mais abrangente ..

Como nos atos humano~ qualquer organização, independentemente de tamanho,
setor, atividade ou lugar~tem liberdade para. se instalar (viver), se desenvolver e
prosperar. Porém, tem em contrapartida a obrigação de atuar como co-responsável
pelo desenvolvimento e bem-estar dos agentes do seu entorno. KARKOTLI (2004)
(apud COLLINS & PORRAS, 1994).

Ainda de acordo com o autor, ''uma atuação organizacional com responsabilidade
social pressupõe a necessidade e a urgência da participação no desenvolvimento
com sustentabilidade, ou seja, se obrigar pelo desenvolvimento nas dimensões
econômi~ social e do meio ambiente" ..

No decorrer dos anos 1970 e 1980~nos Estados Uni~ voltou-se a examinar a noção

de responsabilidade social das empresas. Isso se deveu ao aumento dos custos de energia e a

necessidade de aumentar despe-sas para cumprir legislações destinadas a reduzir a poluição,

proteger consumidores e assegurar oportunidades empresariais iguais. Na sociedade pós-

capitalista, não se pode afirmar que uma empresa tenha somente o desempenho econômico

como único propósito. Entretanto~ de acordo com DRUCKER (1981), o desempenho

econômico é sua primeira responsabilidade. A empresa que não trabalha para OOter lucro,

pelo menos igual ao custo de seu capita4 é irresponsável, pois está desperdiçando recursos da
sociedade. Também toda empresa dew assumir plena responsabilidade pelo impacto causado

sobre os empregado~ o meio ambiente, os clientes, tudo e todos com que se relaciona.

MAIMON (1996) afirma que "a sociedade hoje tem preocupações ecológicas, de

segurança, de proteção e defesa de grupos minoritários, de qualidade de produtos, etc., que

não existiam de forma tão explicita nas últimas décadas. Isso tem pressionado as
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s a incorporar esses valores em seus procedimentos administrativos e

~~_Jl·l'-l ais". Miguel Fontes, mestre em Desenvolvimento Social, Político e Econômico da

atina e Caribe defende que as 'ações com o social e o ambiental não são gastos, são

entos'.

APEL DOS STAKEHOLDERS FRENTE Á RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

as últimas décadas, a conscientização da preservação ambiental como fator

,IL.I.,.,.,." ••"" sário à continuidade da vida no planeta foi impulsionada pela mobilização de cientistas,

ectuais, governos, empresas e também pela sociedade. As empresas estão cada vez mais

__ JLj~'&. entes do seu papel para o desenvolvimento sustentável, buscando melhorias nos seus

essos produtivos a fim de responder positivamente às exigências dos consumidores dos

s produtos. Todas as práticas ambientais geram informações que afetam diretamente o

LI---.· ônio das empresas e que sem dúvida nenhuma interessam a um número vasto de

,suários, como exemplo: a sociedade, o governo, os bancos, ONOs, investidores e são esses

· eressados que ajudam a promover o estabelecimento de padrões de conduta por parte das

empresas.

"Compreender as mudanças e ser 'pró-ativo' - eis o princípio básico do planejamento,

ue não pode ser mais preterido, num mundo de vertiginosas transformações". (LOBATO,

2000).

Atualmente, a concessão de crédito está também relacionada com as demonstrações

ambientais que as empresas apresentam aos bancos. Empresas que são poluidoras e

degradoras estão sujeitas a multas ambientais cf ou reparações dos danos causados ao meio

ambiente, o que aumentam os seus custos, e dependendo do impacto ambiental causado, os

desembolsos poderão comprometer a capacidade da empresa de honrar seus compromissos.

Além disso, outro fator negativo que o banco leva em consideração além do risco de conceder

o financiamento é a sua imagem que será prejudicada caso esteja vinculada a um dano

ambiental.
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A empresa precisa considerar também que os diferentes stakeholders3 que exercem o

de consumidores apresentam percepções quando do momento da compra, e podem

· adquirir o produto mais ambientalmente correto.

ÍTULo fi: A ESTRATÉGIA AMBIENTAL EMPRESARIAL

. DEFINIÇÃO DE ESTRATÉGIA

o objetivo da atividade administrativa chamada Planejamento Estratégico é direcionar

os caminhos da organização e dar a ela sustentabilidade, procurando criar respostas sólidas a

algumas questões fundamentais: Onde a Empresa está? Aonde ela quer chegar? E como vai

fazer para chegar lá?

Nas atividades de planejamento estratégico, DONAIRE (1999) ressalta que "esta área,

deverá avaliar o ambiente externo procurando identificar no que diz respeito às questões

ecológicas, as oportunidades e os riscos existentes na legislação ambiental, no nível de

consciência dos consumidores e da sociedade como um todo, no que está sendo feito pela

indústria a que a empresa pertence, no comportamento dos concorrentes e no avanço

tecnológico nesse campo". A partir daí, caberá a esta área analisar os pontos fortes e fracos da

organização, de forma a adequá-los aos objetivos estabelecidos.

De acordo com MINTZBERG (2000), a estratégia diz respeito tanto à organização

como ao ambiente. "Uma premissa básica para se pensar a respeito de estratégia diz respeito à

impossibilidade de separar organização de ambiente. A organização usa a estratégia para lidar

com as mudanças nos ambientes".

Através do planejamento estratégico a empresa é capaz de determinar a melhor forma

de estabelecer relação entre os recursos disponíveis com os interesses dos stakeholders, pondo

em prática mudanças contínuas que gerem vantagens competitivas.

3 StakehoJders são pessoas ef ou grupos que podem afetar e são afetados pejos resultados estratégicos obtidos e
que têm reivindicações aplicáveis no tocante ao desempenho da empresa (HITI, 2007).
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Para o desenvolvimento do planejamento estratégico, dentre outras ações, a empresa

precisa fazer uma análise de ambiente, definir os objetivos, elaborar as ações, definir metas e

implementar o plano em si.

"A essência da estratégia é complexa. Como as mudanças trazem novas combinações

de circunstâncias para a organização, a essência da estratégia permanece não-estruturada, não

programada, não rotineirn e não-repetitiva". (MINTZBERG, 2000).

A necessidade do desenvolvimento de estratégias empresariais e dá graças a grande

competitividade entre as empresas, que se tornou ainda maior devido a globalização e o fato

de que as organizações precisam traçaT seus objetivos, definir metas, fonnas e plazOS para

alcançá-los, caso contrário perderão seu horizonte de vista, portanto é uma espécie de guia

para a empresa.

"Como resultado do planejamento estratégico, temos a elaboração de um documento,

chamado de 'plano estratégico', onde são consolidadas todas as infonnações geradas no

processo de planejamento". (LOBATO, 2000).

Durante o processo de planejamento estratégico é elaborado o plano estratégico, que

nada mais é do que as respostas consistentes as perguntas que foram colocadas anteriormente

(Onde a Empresa está? Aonde ela quer chegar? E como vai fazer para chegar lá?), ou seja, é

uma forma de determinar se a empresa é capaz de realizar o que foi planejado, da melhor

maneira possível, levando em consideração os recursos disponíveis, os processos necessários

e os resultados esperados.

Segundo (LOBATO, 2000):

Na luta incessante, empreendida pelas organizações, na obtenção de vantagens
competitivas, o obstáculo mais importante é a implementação das estratégias num
mercado globalizado e de transformações vertiginosas.
Compreender que as vantagens competitivas podem ser obtidas através de um bom
planejamento estratégico contribui para transformar a administração, para além da
ciênci~ numa ~ em que os executivos vão equilibrar a sua bagagem técni com
o desenvolvimento da intuição e do raciocínio sistêmico. Essa tal ez seja a
exigência do mercado para que as empresas, que hoje enfrentam o processo de
globatização, possam ingressar numa fase nova, de administração de
descontinuidades".
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A "administração estratégica" representa a função de excelência das empresas
contemporâneas, que interpretariam as probabilidades do futuro não como uma
extensão repetitiva do que hoje ocorre, mas com a mentalidade de reformulação dos
objetivos e das missões empresariais, dos ambientes externo e interno da
organização e da identificação de novos valores. das expectativas e necessidades
tanto dos agentes da produção empresarial como de seus consumidores.

o Planejamento Estratégico não é uma ferramenta rígida, que depois de formulado

deve ser cumprido a todo custo, pelo contrário, os planos estratégicos não são regras a serem

seguidas, precisam ser flexíveis e capazes de permitir o re-planejamento sempre que for
, .necessano.

Com relação às questões ambientais, as empresas precisam defmir sua missão, o que

elas pretendem fazer, qual postura querem adotar diante da progressiva mudança de

pensamento da sociedade, ocasionada principalmente pelos sinais de alerta do meio ambiente.

Identificar a visão de futuro é a maneira de traçar objetivos concretos, registrando os

valores, os princípios que vão guiar a organização na busca de seus ideais, aliados ao contexto

no qual a empresa está inserida, portanto, fica evidente a necessidade de conhecimento dos

pontos fortes e fracos, das oportunidades e das ameaças (análise de SWOr) da organização.

De acordo com PALAZZO (1993),

A corporação, através de seus executivos, deve simultaneamente estar se preparando
para o amanhã. Deve ter uma visão daquilo que se descortina ser sua missão no
futuro. Como a evolução da organização é lenta e complexa, deveremos cuidar para
que a Organização de hoje se preocupe em se ajustar à empresa de amanhã.
Novamente, precisamos ter aquilo que chamamos controle estratégico sobre o
futuro .. Embora o termo seja um pouco fortt; e este controle devesse estar entre
aspas, precisamos verificar se estamos, em tempo real, tomando medidas que nos
permitam sobreviver num amanhã diferente.

As empresas de hoje, estão operando num contexto de profundas transformações em

se tratando de leis ambientais, comportamento dos consumidores, escassez de recursos, enfim,

4 Qualquer empresa que empreenda um planejamento estratégico em algum momento avaliará suas forças e
fraquezas. Combinada com um levantamento das oportunidades e ameaças no (ou até além do) ambiente externo
da empresa, ela está efetivamente fazendo o que é chamado de análise de SWOT (strenghts, weakness,
opportunites e threats): estabelecendo sua posição atual à luz de seus pontos fortes, pontos fracos, oportunidades
e ameaças (HAVE, 1998).
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um ambiente no qual as questões ambientais fazem parte do dia-a-dia empresarial, [mesmo

que a contra gosto] desse modo, o que se vê hoje com relação a esse tema é muito diferente do

que se apresentou no passado, ou seja, o futuro bate à porta das organizações que precisam se

ajustar e planejar novas ações, re-planejar antigas ações e encarar o meio ambiente como mais

um objeto de atenção na tomada de decisões.

E muito mais do que isso, como mais uma oportunidade de negócio capaz de oferecer

grandes retornos tanto financeiros como não financeiros (que na maioria das vezes se

traduzem em financeiros) para a empresa que souber criar maneiras de se desenvolver a partir

da incorporação de práticas ambientalmente responsáveis nos seus negócios através de um

sólido planejamento e conseqüentemente implementação e controle do mesmo, sempre atenta

as necessidades de modificações.

Segundo LOBATO (2000), "a tomada de decisão não poderá prescindir das

informações sobre os clientes, sobre suas preferências, suas mudanças de hábitos de compra e

consumo. No campo da administração, uma mudança de paradigma deve ser relacionada às

transformações no papel a ser desempenhado pelas empresas, do ponto de vista de suas

modificações estruturais e em seu relacionamento com a sociedade".

o desenvolvimento de estratégias vai muito além dos desejos das empresas, diversas

outras questões estão envolvidas, porque como sua sobrevivência depende do consumo de

outra parte, suas ações precisam estar de acordo com as necessidades de seus consumidores e

de todos os outros indivíduos que de alguma forma são influenciados por tal consumo.

2.2 MEIO AMBIENTE E ESTRATÉGIA

A administração estratégica apenas responde às necessidades de um ambiente novo, e

o que o ambiente sinaliza hoje é que as empresas dêem a devida atenção e importância as

questões ambientais, não simplesmente para se tornarem bem vistas, mas principalmente para

garantir sua sobrevivência, pois o ambiente sinaliza mudanças, e quem não for capaz de se

adequar será extinto, assim como aconteceu tantas vezes nas inúmeras mudanças ocorridas, e

a valorização do ambiental é mais uma dessas mudanças que também poderá extinguir

aqueles que não forem capazes de se adaptar.
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Atualmente, os stakeholders (grupos com diferentes prioridades que se relacionam

com a empresa: acionistas, bancos e seguradoras, fornecedores, clientes e comunidade local,

grupos ambientalistas bem como o público em geral) assumiram um papel de maior cobrança

às empresas com relação à preocupação com o meio ambiente, valorizando as organizações

que são capazes de considerar em suas tomadas de decisão a preocupação com o mesmo.

Existem pelo menos três razões para que os investidores procurem ações socialmente

responsáveis: a primeira é o apelo ético; a segunda é a crença de que a boa gestão ambiental e

social significa que a empresa trata bem todo o seu negócio; e a terceira é a de que, quando se

tem uma gestão socialmente responsável, se tem lucro.

Devido à vigília crescente da sociedade, os gastos e os custos/ despesas das empresas

em proteção ambiental, incluindo redução de resíduos e poluição, monitoração da avaliação

ambiental, seguros e impostos, têm aumentado rapidamente.

Essas pressões da sociedade não surgiram simplesmente porque as pessoas se deram

conta de que era preciso preservar o planeta e impedir que as empresas fizessem dinheiro sem

o mínimo de pudor com o meio ambiente, mas principalmente porque onde quer que

observemos, deparamo-nos com inúmeros problemas ambientais à nossa volta. Basta se

atentar para as fontes de informação e conferir como as agressões ao meio ambiente desfilam

pelos noticiários. Contudo, nem sempre sensibilizam a sociedade e seus dirigentes, mas

inúmeras vezes atingem diretamente os indivíduos, que se dão conta de que esse é um assunto

grave e que diz respeito a todos nós.

Os países se desenvolvem principalmente à custa dos recursos naturais, causando a

deterioração das condições ambientais em ritmo e escala até pouco desconhecidos. Do ponto

de vista ambiental, o planeta chegou quase em níveis irreversíveis de destruição. Se fosse

uma empresa estaria à beira da falência, pois dilapida seu capital, que são os recursos

naturais, como se eles fossem eternos.

Em se tratando de globalização, os danos ambientais são 100% globalizados, ou seja,

as agressões causadas ao meio ambiente, não importando em qual localidade do planeta ela
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ocorra, sem dúvida é capaz de afetar toda a Terra, que também é considerada um organismo

vivo. Deste modo, esse é um problema mundial.

A utilização dos recursos naturais de maneira inteligente deve subordinar-se aos

princípios maiores de uma vida digna, em que o interesse econômico cego não prevaleça

sobre o interesse comum da sobrevivência da humanidade e do próprio Planeta.

Atualmente, na visão de MILARÉ (2007), i}S maiores problemas tm&entados pela
humanidade estão relacionados com a agressão à natureza e à vida, que estão, desta
forma, arriscando o futuro humano e provocando um pavor generalizado. Dentro
desse contexto, observa-se a conscientização da sociedade frente ao problema
ambiental, onde o crescimento econômico deixa de atuar sozinho e divide a cena
com um novo ator, o eco-desenvolvimento ou desenvolvimento sustentável, que
visa a conciliação entre desenvolvimento, preservação ambiental e melhoria em
qualidade de vida.

A Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, define o

desenvolvimento sustentável como "aquele que atende às necessidades atuais sem o

comprometimento das próximas gerações em atenderem suas próprias necessidades".

2.3 DESENVOLVIMENTO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Mesmo diante da clara e inevitável necessidade de preservação do meio ambiente, não

é possível manter uma postura radical com relação a esse assunto, ou seja, preservar o planeta

e simplesmente esquecer o desenvolvimento econômico como se esse fosse a causa de todos

os nossos males.

Não é possível a manutenção da vida humana se o meio ambiente ão esti er

saudável, mas também, não se toma possível essa manutenção caso a economia não esteja do

mesmo modo saudável.

Segundo SARIEGO (2008),

Em relação à questão do desenvolvimento, as abordagens relacionadas ao
ambiente ganham um viés ideológico que, a nosso ver, não contrib i
discussão acadêmica. A controvérsia se apresenta sob a idéia
desenvolvimento é radicalmente incompatível com a preserv -
ambiente". Esta idéia reflete uma oposição entre duas correntes i eo ' -..: o
desenvolvimentismo e o ecologismo.

.eo
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o desenvolvimentismo prega a crença no progresso técnico-científico como algo
ínevltãvel e benéfico para as pessoas. Por outro lado, o ecologísmo nega a validade
do conhecimento científico (um irracionalismo vagamente místico), a evolução em
todos os seus aspectos, bem como a realidade cultural e social inerente ao ser
humano. reduzindo-a a s.imples "organismo" inserido no meio ambiente.

Um posicionamento mais equilibrado - que no plano político-ideológico está
eqüidistante do liberalismo capitalista (expressão do desenvolvimentismo) e do
socialismo marxista (que tradicionalmente tem carregado a bandeira do ecologismo)
- tem se delineado nos últimos anos, como uma alternativa a essas ideologias
antiquadas e ineficientes. Segundo esta nova visão, é preciso "integrar sem
desintegrar": integrar o homem à natureza e o meio ambiente à cultura e sociedades
humanas de forma gradual, consciente e cuidadosa, sem destruir nem prejudicar um
ou outro.

Acredita-se que as empresas já identificaram a necessidade de interação de forma

responsável quando se trata de meio ambiente por questão de sobrevivência no mercado,

porem, percebe-se que ainda existem organizações que não se deram conta da gama de

oportunidades que as práticas ambientalmente responsáveis são capazes de proporcionar para

a empresa.

Apesar de conhecerem as mudanças do mercado muitas vezes não tomam proveito

dessa sensibilidade que possuem em relação aos comportamentos desse mercado e não se

enquadram em novas posturas ou até mesmo não se antecipam a fnn de adquirirem alguma

vantagem competitiva, melhora de processo ou outros ganhos.



CAPÍTULO ill: DIREITO DO AMBIENTE

A superação do quadro de deterioração e desconsideração ambiental, segundo
,

MILARE (2007) é passível de profundas transformações no entendimento e comportamento

humanos. Necessita-se de uma educação ambiental apropriada dentro e fora das escolas, bem

como de uma criação e implementação de instrumentos legais apropriados, já que, existindo o

confronto entre interesses econômicos é preciso que o Poder Público contenha a prepotência

de grandes poluidores e degradadores através de leis coercitivas e imposições oficiais, pois

"onde há fortes e fracos, a liberdade escraviza, a lei é que liberta".

As normas ambientais são formas de permitir que as empresas deixem de degradar de

maneira tão agressiva o meio ambiente, porque, mesmo que a organização identifique os

problemas que causem ao meio e queira solucioná-los, evitá-los ou mesmo diminuí-los,

muitas vezes isso não se tomaria viável do ponto de vista da concorrência e permanência no

mercado, devido aos elevados custos derivados desse tipo de atitude e que precisam ser

incorporados aos preços dos produtos e serviços, ou seja, repassados ao consumidor.

Portanto, a empresa seria "penalizada" com esse tipo de atitude, enquanto seus concorrentes

ampliariam sua parcela de participação no mercado, justamente por não terem incorrido mais

gastos na produção de seu produto ou serviço.

Então, atitudes ambientalmente responsáveis seriam um instrumento capaz de

promover a desvantagem competitiva do mercado, por isso, a legislação tem seu papel de

extrema importância também nessa questão. Normatizando atitudes ambientalmente

responsáveis, tornando possível a concorrência justa entre as empresas e principalmente

contribuindo para a preservação dos recursos naturais e do Planeta.

Mas, as leis traduzem as necessidades da sociedade e seus valores éticos e morais, o

crescimento do apelo ambiental, criação e incorporação de leis são reflexos da mudança de

postura dos indivíduos, que apesar de ainda estarmos longe de sermos totalmente

conscientizados ambientalmente, estamos caminhando numa progressiva evolução positiva

em busca da preservação do lugar onde habitamos, soa como falta de inteligência somente a

poucos anos essa preocupação vir a tona, depois de destruirmos desenfreadamente a nossa
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própria casa, pensando ingenuamente que isso não nos afetaria, quem sabe não estávamos

ensandecidos ou presos num universo paralelo onde apenas "fazer" dinheiro era importante,

creio que os dois, entretanto, a culpa é nossa e a conta está sendo cobrada, o que nos resta é

trabalhar para reverter esse quadro de destruição.

o alerta para a gravidade desses riscos fui dado im\ 1972, iml E9toooImo, na
"Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano", promovida pela
ONU e contando com a participação de 113 países. A conferência resultou da
percepção das nações ricas e industrializadas a respeito da degradação ambiental
causada pelo seu modelo de crescimento econômico que acarretou progressiva. 'escassez de recursos naturaIS (MILARE, 2007).

Durante esse evento alguns países participantes propuseram uma política de

"crescimento zero", com o objetivo de preservar o que ainda não havia sido destruído.

Contudo, estava claro que o resultado final seria: os ricos continuariam sempre ricos e os

pobres obviamente permaneceriam sempre pobres.

o Brasil, em pleno regime militar autoritário, liderando um grupo de países pregava o

oposto, defendia que as nações subdesenvolvidas e em desenvolvimento não deveriam desviar

recursos para proteger o meio ambiente, pois apresentavam problemas socioeconômicos e

precisam promover o crescimento da economia. A degradação e poluição do meio ambiente

eram vistas como um mal menor.

3.1 NORMAS E DIRETRIZES DA GESTÃO AMBIENTAL

Devido toda a degradação ambiental e conseqüentemente a crescente necessidade de

preservação do meio ambiente, inúmeras medidas capazes de agredir menos o planeta estão

sendo adotadas pelas empresas, independentemente do objetivo principal que as leva,

individualmente, a agir de tal fonna.

Diante deste cenário de constantes transformações do meio ambiente e mudanças de

pensamentos e atitudes surgiu a necessidade de se criar meios para um permanente controle

da atividade empresarial, que proporcionassem confiabilidade e rastreabilidade do processo e

do produto. Como conseqüência dessa necessidade surgiram as normas e diretrizes da gestão

ambiental. Tomam-se como exemplos:
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• EMAS

o Eco-Manegement and Audit Scheme - EMAS, é ''uma organização não-governamental

européia que, desde 1995, vem defmindo diretrizes a serem utilizadas voluntariamente pelas

empresas, visando à melhoria ambiental contínua e ao atendimento da legislação" (RIBEIRO,

2006).
#'

"E um instrumento voluntário dirigido às empresas que pretendam avaliar e melhorar

seus comportamentos ambientais e informar o público e outras partes interessadas a respeito

de seu desempenho e intenções quanto ao meio ambiente, não se limitando ao cumprimento

da legislação ambiental nacional e comunitária existente" (KRAEMER & TINOCO, 2004).

• British Standard - BS 7750

A British Standard Institution, na Inglaterra, em resposta ao crescente interesse sobre

proteção e desempenho ambiental publicou, 1994, a versão fmal da norma de gestão

ambiental BS 7750. Esta norma teve ampla aceitação nos países da Europa e serviu de base

para a elaboração da ISO 14000. Baseia-se em requisitos, que abrangem níveis diferentes da
. ,..,organlzaçao.

• ISO 14000 (e subséries)

Conjunto de diretrizes e normas ambientais que defme os padrões internacionais de

procedimentos de qualidade que contemplam o meio ambiente e que devem ser seguidos pelas

empresas, principalmente àquelas que apresentam grande potencial polui dor. Abrangem seis

áreas bem defmidas: Sistema de Gestão Ambiental, Auditorias Ambientais, Avaliação de

Desempenho Ambiental, Rotulagem Ambiental, Aspectos Ambientais nas Normas e

Produtos, e Análise do Ciclo de Vida do Produto.

A norma ISO 14000 não estabelece níveis de desempenho ambiental, apenas especifica os

requisitos que um sistema de gestão ambiental deverá cumprir. De fonna geral, diz o que

deverá ser feito por uma empresa para diminuir o impacto das suas atividades no meio

ambiente, mas não prescreve como fazê-lo.
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Vários fatores, como a política ambiental da empresa, a natureza de sua atividade, as

condições de riscos em que opera é que determinarão o grau de aplicação da ISO 14000.

"Sobre a ISO 14000 é preciso lembrar que o fato de uma empresa ter recebido essa

certificação não significa que ela não polui. Existem inúmeros casos de grandes impactos

ambientais causados por eIllplesas já certificadas. Poder-se-ia dizer que, ao possuí-lo, a

empresa demonstra estar preocupada em cuidar do meio ambiente". (FERREIRA, 2006) .

• GRI

Global Reporting Initiative - GRI, é uma ampla rede de ação global, fundada em 1998,

com o objetivo de colaborar com o desenvolvimento de normas e diretrizes globais de

elaboração de relatórios de sustentabilidade, aplicáveis voluntariamente pelas empresas, que

abrangem informações de cunho econômico, ambientais e sociais, decorrentes de suas

atividades, produtos e serviços.

Sobre a GRI, o Instituto Ethos de Responsabilidade Social diz:

A GRI foi lançada em 1997 como iniciativa conjunta da organização não-

governamental Ceres (Coa/ition for Environmenta//y Responsib/e Economies) e do Pnuma

(Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente), com o objetivo de melhorar a

qualidade, o rigor e a aplicabilidade dos relatórios de sustentabilidade. Apesar da diversidade

de modelos de relatórios de sustentabilidade e balanço social, o modelo GRI tem ganhado

cada vez mais importância, sendo considerado o padrão internacional do relatório.

Segundo (NOSSA, 2002), "o esforço da GRI tem como objetivo a concepção de

diretrizes que abordam os três elementos da sustentabilidade - econômico, ambiental e

social":

Econômico: inclui, por exemplo, os gastos e beneficios, produtividade do trabalho, criação de

emprego, despesas em serviços externos, despesas em pesquisa e desenvolvimento, e

investimento em educação e outras formas de capital humano. O aspecto econômico inclui,

embora não se limite só a ela, a informação fmanceira e respectivas declarações. (...)
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Ambiental: inclui, por exemplo, impactos dos processos, produtos e serviços no ar, água,

solo, biodiversidade e saúde humana.

Social: inclui, por exemplo, a saúde e segurança ocupacionais, estabilidade do empregado,

direitos laborais, direitos humanos, salários e condições de trabalho nas operações externas .

• ETHOS

Os indicadores ETHOS e SER, segundo a própria defmição do instituto, são uma

ferramenta do autodiagnóstico para auxiliar as empresas a gerenciar os impactos sociais e

ambientais decorrentes de suas atividades. Sugerem parâmetros de políticas e ações que a

empresa pode desenvolver para aprofundar seu comprometimento, permitindo-lhe que faça

uma auto-avaliação de seu desempenho em relação aos temas valores, transparência e

govemança; público interno; meio ambiente; fornecedores; consumidores e clientes;

comunidade; governo e sociedade. Cada um desses temas é dividido em um conjunto de

indicadores, com o objetivo de verificar como a empresa pode melhorar seu desempenho.

A avaliação do Meio Ambiente utiliza dois conjuntos de indicadores: o conjunto de

indicadores 1 - Responsabilidade Frente às Gerações Futuras - compreende dois indicadores:

o Indicador 20 - Compromisso com Melhoria da Qualidade Ambiental;

o Indicador 21- Educação e Conscientização Ambiental.

O conjunto de indicadores 2 - Gerenciamento do Impacto Ambiental - compreende três

indicadores:

o Indicador 22 - Gerenciamento do Impacto no Meio Ambiente e do Ciclo de Vida

de Produtos e Serviços;

o Indicador 23 - Sustentabilidade da Economia Florestal; e,

o Indicador 24 - Minimização de Entradas e Saídas de Material.

3.2 SÍNTESE DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL BRASILEIRA

A legislação brasileira sempre se preocupou, desde tempos coloniais, com normas

relacionadas ao meio ambiente tendo em vista prolongar sua exploração. Mesmo após as

profundas modificações, a partir da década de 30, a proteção de determinados recursos

ambientais tinha o foco voltado para sua importância econômica.
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Foi durante os governos militares (Golpe de 1964), que as primeiras preocupações

referentes a utilização dos recursos naturais de fonna racional começaram a aparecer. A

Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMS) foi criada pelo Decreto nO 73.030, de 30 de

outubro de 1973, como "órgão autônomo da Administração Direta" no âm ito do Ministério

do Interior "orientada para a conservação do meio ambiente e uso racional dos recursos

naturais". (OLIVEIRA, 2008).

Como isso, o meio ambiente pode ser encarado de forma integrada, cuidando das

transformações ambientais adversas por vários instrumentos, inclusive influindo nas normas

de financiamentos e na concessão de incentivos fiscais.

Pela primeira vez fica clara a relação entre a necessidade da conservação ambiental

com o desenvolvimento econômico e o bem-estar social e a responsabilidade de um órgão

ambiental de atuar junto aos agentes fmanceiros em busca de financiamentos a entidades

públicas e privadas com o objetivo de recuperar os recursos naturais que forem degradados e

ainda assessorar órgãos e entidades responsáveis pela conservação do meio ambiente,

objetivando o uso racional dos recursos naturais.

Oriunda de uma mensagem do Poder Executivo, elaborada pela Secretaria Estadual do

Meio Ambiente (SEMA) e amplamente discutida no Congresso Nacional, foi, em 31 de

outubro de 1981, sancionada a Lei nO6.938, que estabeleceu a Política Nacional do Meio

Ambiente, consolidando e ampliando as conquistas já obtidas em nível estadual e federal.

Esta legislação reconheceu a necessidade da descentralização de ações, acionando-se

os Estados e Municípios como executores de medidas e providências que devem estar

solidamente embasadas no fato de que o meio ambiente representa um patrimônio a ser

assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo.

A legislação ambiental editada a partir de 1975 foi acolhida pela Constituição de 1988,

a preocupação com o meio ambiente está bem sintetizada no artigo 225: "Todos têm direito ao

meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
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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".

Os objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente são bem mais ambiciosos que a

simples proteção de recursos naturais para fins econômicos imediatos, visam à utilização

racional do meio ambiente como um todo, consoante determina o artigo 2° da Lei.

A utilização racional do meio ambiente como um todo, e não apenas os recursos que

mais interessam do aspecto econômico, é uma preocupação observada pela legislação mais

recente, que tem como objetivo o desenvolvimento sustentável.



CAPÍTULO IV: ESTUDO DE CASO: A PETROBRAS

DESCRIÇÃO DO EXPERIMENTO E COLETA DE DADOS

A Petrobras foi escolhida como estudo de caso para o desenvolvimento do presente

trabalho por ser uma sociedade de economia mista (o governo ms·leiro possui a maioria de

suas ações ordinárias e, portanto, de seu capital votante) e part· cipar de forma atuante no

estratégico setor de energia.

A Petrobras teve sua imagem ligada a diversos desastres ambientais graves, chocantes

e que lhe custaram muito dinheiro, como exemplos:

• O acidente que aconteceu na Refmaria Presidente Getúlio Vargas (Repar), da Petrobras,

localizada no município de Araucária, Paraná, a 24 quilômetros de Curitiba. O vazamento

foi de cerca de 4 milhões de litros de petróleo, no dia 16 de julho de 2000. Multa de R$ 50

milhões. (Jornal O Estado do Paraná, 2000).

• O caminhão-tanque da Transportadora Pazzi Ltda., a serviço da refinaria de Betim, que

tinha como destino a refinaria da Petrobras, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba,

tombou no dia 13/04/2002, provocando o derramamento de óleo na estrada que liga os

municípios de Taubaté a Campos do Jordão, deixando vazar cerca de 10mil litros de LCO

- Óleo Leve de Reciclo espalhando-se por uma área de aproximadamente 500 m2. Multa

de R$ 52.610,52. (CETESB, 2002).

• Vazamento ocorrido em um terminal da Petrobras em São Sebastião, mas acabou

atingindo pelo menos três praias em Ilhabela (cidade a 228 quilômetros de São Paulo). Por

causa do acidente, a Petrobras já foi multada pela CETESB (Companhia de Tecnologia de

Saneamento Ambiental) em R$ 90.700. (Folha Online, 2000).

Mas a partir do momento que a empresa deu a devida importância às questões

ambientais, decidindo tomar outras atitudes que não fossem planos de contingência e

pagamento de multas ambientais foi capaz de mudar o rumo de sua trajetória de

envolvimentos em escândalos ambientais.
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Com a incorporação das práticas relacionadas ao meio ambiente na estratégia

empresarial, a organização começou a desenvolver projetos ambientais, a sustentabilidade, a

melhoria no seu processo produtivo evitando desastres ambientais, o que permitiu a criação de

uma nova imagem para a empresa, agora preocupada com o meio ambiente.

Devido à incorporação da responsabilidade ambiental na estratégia da organização, a

Petrobras é hoje uma empresa reconhecida internacionalmente como sustentável, está inserida
#

no Dow Jones Sustainability Index (DJSI) e no Indice de Sustentabilidade Empresarial da

Bovespa (ISE), tem sua marca aliada a diversos projetos ambientais o que eleva o seu valor de

mercado atrai novos investidores, novos talentos, abre portas no mercado internacional, ou

seja, a responsabilidade ambiental quando faz parte do processo decisório, assim como

produção, finanças, marketing e gestão de pessoas é capaz de promover o crescimento e

desenvolvimento empresarial.

A Petrobras é uma empresa que atua de forma integrada nos seguintes seguimentos da

indústria de óleo, gás e energia, exploração e produção, refino, comercialização, transporte e

petroquímica, distribuição de derivados, gás natural, biocombustíveis e energia elétrica.

Criada em 1953, é hoje a sexta maior companhia de petróleo do mundo com base no

valor de mercado, segundo o ranking da consultoria PFC Energy. Líder do setor petrolífero

brasileiro, A Petrobras vem expandindo suas operações para estar entre as cinco maiores

empresas integradas de energia do mundo até 2020.

A Petrobras atua em 27 países: Angola, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, China,

Cingapura, Colômbia, Equador, Estados Unidos, índia, Inglaterra, Irã, Japão, Líbia, México,

Moçambique, Nigéria, Paquistão, Paraguai, Peru, Portugal, Senegal, Turquia, Tanzânia,

Uruguai e Venezuela. As atividades de exploração e produção são realizadas em 20 países.

Os balanços sociais, dos anos de 2003 a 2007, disponibilizados no site da empresa

foram utilizados para coleta de dados ambientais, com o objetivo de verificar a incorporação

da Responsabilidade Ambiental no Planejamento Estratégico da organização.
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ANÁLISE DESCRITIVA DOS RESULTADOS

ESTRATÉGIA E SUSTENT ABILIDADE - Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras).

o principal instrumento implantado pela Petrobras para a gestão eficaz dos aspectos

ambientais de seus negócios é o programa de Excelência em Gestão Ambiental e Segurança

Operacional, o Pegaso. O PEGASO foi um programa criado no ano 2000 após acidente

provocado pelo rompimento de um duto da Refinaria Duque de Caxias.

,
Um duto que leva óleo da Refmaria Duque de Caxias (Reduc) para a Ilha O' Agua se
rompeu. O vazamento de óleo durou cerca de 30 minutos, segundo a Petrobrás. Por
causa da maré e dos ventos, o óleo vazado se concentrou no fundo da baía
Vti'.8f8ftl 500 mil litros, ~ 1\ Petrobras (A Secretaria de M-eio Ambient~ do
Rio de Janeiro afmna que entre 800 mil e 1 milhão de litros foram derramados).
O tamanho da mancha é de 45 quilômetros quadrados (3 quilômetros de largura por
15 quilômetros de comprimento).
Este é o pior vazamento de óleo no local desde 1975, quando um petroleiro grego
derramou 5.800 toneladas na baía. ( Agência Folha Do Rio, 2000).

O programa tem o objetivo de atacar todos os aspectos relacionados à segurança,

riscos, gestão ambiental, melhoria do sistema de dutos, melhoria do relacionamento com

comunidades na área das instalações da companhia.

A Petrobras tem conduzido sua atuação social e ambiental baseando-se nos dez

princípios do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU) desde 2003. Além

disso, no ano 2005 fortaleceu sua atuação ao ingressar no Conselho do Pacto Global e se

associar ao World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

Aprofundou-se, em 2006, a convicção de que a sociedade, inclusive através de

mudanças nos perfis dos mercados, privilegiará e garantirá a "licença para operar" apenas

àquelas empresas efetivamente comprometidas com a integração dos princípios da

responsabilidade social e ambiental aos seus negócios.

Diante deste cenário, a Petrobras reafirma seu compromisso estratégico em aliar

crescimento econômico com proteção aos ecossistemas em todos os países onde atua, como

expresso em sua Missão, Visão e Valores.
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A preservação da Floresta Amazônica é uma prioridade estratégica para a Companhia.

O Centro de Excelência Ambiental da Petrobras na Amazônia, lançado em 2007, reúne

tecnologia e conhecimentos científicos parn o desenvolvimento sustentável da região e para a

prevenção e redução dos riscos gerados pelas intervenções da In' ·a.

Em 2007, a Petrobras passou a integrar o World B

Development (WBCSD), iniciativa empresarial focada a

sustentável.

o -Ifor Sustainable

a e e olvimento

No mesmo ano em que foi criada a Política de Responsabilidade Social, da

Companhia, o tema tomou-se uma função corporntiva na revisão do Plano Estratégico 2020.

A Petrobras agora tem como desafio ser referência internacional em responsabilidade social

na gestão dos negócios, contribuindo para o desenvolvimento sustentável.

As emissões evitadas de gases de efeito estufa (EEGEE) constituem um dos

indicadores estratégicos da Petrobras, que tem como uma de suas metas corporativas o

compromisso de evitar a emissão de 21,30 milhões de toneladas de C02 equivalente, no

período de 2007 a 2012.

A Petrobras utiliza uma janela de dez anos para definir a visão da Empresa e planejar

seu posicionamento estratégico e uma de cinco anos para traçar planos de negócios. Em 2003,

o Planejamento Estratégico Petrobras 2015 foi discutido por 250 dos principais diretores e

técnicos da Companhia, que analisaram estudos, levantaram possí eis cenários e

identificaram oportunidades, ameaças, pontos fortes e pontos que precisam ser aperfeiçoados.

Uma das questões fundamentais nessa discussão foi a introdução dos conceitos de

responsabilidade social e ambiental na missão e nas políticas corporativas. A partir de então

as atividades a serem desenvolvidas pela companhia contemplaram a inclusão social e o

respeito ao meio ambiente.

Aprovado em maio de 2004, o Planejamento Estratégico Petrobras 2015, reforçou o

compromisso da Companhia de atuar com responsabilidade social e ambiental de forma

totalmente integrada aos negócios, tanto no Brasil como nos outros países onde está presente,

e nas mais recentes revisões deste planejamento estratégico estabeleceu a visão de se tomar
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uma empresa de energia, definindo ainda que as fontes de energia renováveis serão uma das

bases para a sustentabilidade futura de seu negócio, decidindo destinar 0,5% dos

investimentos totais para o desenvolvimento e viabilização de fo es de energia renovável,

priorizando a energia eólica, a energia da biomassa, a energia foto o ·ca e a produção de

biodiesel.

A estratégia da Petrobras de preservação do me· o •e ta na edução das

e os internosemissões de poluentes na atmosfera, na ampliação da ecoefi ". ·a e s

de produção e no desenvolvimento de fontes alternati as de energi A comp ·a tem

política específica para o meio ambiente, que integra o seu Plano Estratégico 2015, e 15

diretrizes corporativas que norteiam a atuação empresarial em busca da excelência. As

orientações são detalhadas em 79 requisitos de gestão ambiental e elaboradas de acordo com

os padrões internacionais. Para a Petrobras, responsabilidade ambiental - além do

cumprimento de requisitos legais - significa investir na valorização, preservação e

recuperação do meio ambiente e associar o bem-estar das comunidades e da força de trabalho

ao desenvolvimento econômico e tecnológico.

As metas para 2010 estabelecem que a capacidade instalada da companhia para a

geração com fontes renováveis será de 169 MW e que a produção de biodiesel chegará a 481

milhões de litros por ano. Além disso, está prevista a aplicação de R$ 25 milhões por ano, em

média, em projetos de pesquisa e desenvolvimentos das potencialidades das energias eólica,

de biomassa, fotovoltaica e do biodiesel.

A Petrobras está comprometida em evitar a emissão, até o ano de 2011, de 18,5

milhões de toneladas de C02 equivalente na atmosfera, tendo estabelecido para isso metas

corporativas anuais.

Uma das diretrizes da política de Atuação Corporativa da Petrobras é "desenvolver os

negócios e atividades considerando os compromissos com o desenvolvimento sustentável".

Honrar esses compromissos tem exigido da Empresa um grande avanço no trato das questões

ambientais, envolvendo o diálogo com as comunidades e a preservação e conservação dos

ecossistemas influenciados por suas operações.



37

A Petrobras integra a Diretoria do Conselho Emp esarial Brasileiro para o

Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), participante da rede e conselhos vinculada ao

World Businnes Council for Sustainable Development (WBCSD .

A Companhia também faz parte, na condição de fun~

criado em conjunto com as empresas Aracruz Celulose e ce Ce

Centrais Elétricas e com as ONGs Conservation intemationa/ e The

· o BioAtlântica,

nt e Fumas

ervancy. A

organização, sem fins lucrativos, promove ações e e preen · e ·abilizem o

desenvolvimento econômico e a conservação ou recuperação dos ecossiste as da ata e da

Costa Atlânticas.

A Empresa preside o Comitê de Responsabilidade Social Corporativa da Associação

Regional de Empresas de Petróleo e Gás Natural na América Latina e Caribe (Arpel). O

Comitê, criado em 200 I, tem por objetivos promover a responsabilidade social corporativa

entre as empresas-membro e as comunidades, defmir pautas para a indústria, intercambiar

experiências e conhecimentos, além de atuar com governos e com diversas organizações não-

governamentais e da sociedade civil para a implementação e redes e alianças no

desenvolvimento de ações efetivas na região.

o Plano Estratégico 2020 enfatiza, na visão do ambiente de negócios em 2020, a

mudança climática e as pressões ambientais.

Ao apresentar os desafios de gestão, o Plano Estratégico 2020 inclui a tecnologia

como um dos focos dos novos projetos estratégicos. Deste modo, busca-se ser referência

mundial em tecnologias que contribuam para o crescimento sustentável da Petrobras nas

indústrias de petróleo, gás natural, petroquímica e biocombustíveis.

Conforme o Plano Estratégico 2020, será ampliada a participação no seguimento de

biocombustíveis, a companhia busca atuar globalmente na comercialização e logística de

biocombustíveis, liderando a produção nacional de biodiesel e ampliando a participação no

negócio de etanol.
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DISCUSSÁO

Verificou-se que toda empresa precisa desenvolver estratégias capazes de guiá-las com

o objetivo de permitir a manutenção de sua participação no mercado e/ ou ainda o

desenvolvimento de vantagens competitivas.

Segundo (HITT e IRELAND, 2007):

o processo de administração estratégica é o conjunto de comp omissos, decisões e

ações necessários para que a empresa obtenha vantagem competitiva e retornos a

cima da média. O primeiro passo de uma empresa no processo é analisar seus

ambientes externo e interno para determinar seus recursos, suas capacitações e

competências essenciais - suas fontes de infonnações estratégicas ("inputs"). Com

essas informações, a empresa desenvolve a sua visão e missão e formula sua

estratégia. Para implantar essa estratégia a empresa toma ações no sentido de obter

vantagem competitiva e retornos acima da média
,
E um processo dinâmico, visto que os mercados passam por constantes mudanças e

as estruturas competitivas têm de ser coordenadas pela empresa por meio das

informações estratégicas pertinentes ("inpuls") em contínua evolução.

A estratégia de diferenciação é um conjunto integrado de ações tomadas para

produzir bens ou serviços (a um custo aceitável) que os clientes percebem como

diferentes, de maneira que sejam importantes para eles.

A empresa estudada, Petrobras, demonstrou em seus balanços sociais a implementação

das questões ambientais no seu Planejamento Estratégico, levando a organização a adquirir

reconhecimentos nacionais e internacionais devido às práticas adotadas, como por exemplo:
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Em setembro de 2003, a Empresa conquistou em Washington, EUA, o prêmio Clean

Air Celebration pelo esforço que vem realizando para melhorar a qualidade de seus

combustíveis e, conseqüentemente, do ar que respiramos.

·a Ambiental duas

o Dow Jonesoutras conquistas garantiram ainda mais orgulho à Com~~· a:
#

Sustainability Index (DJSI) e no Indice de Sustentabilidade E o espa (ISE).

Esses índices servem de parâmetro para a análise dos in e · ores s econômicas,

sociais e ambientais. Com eles, a Petrobras passa a ser reco ec·da co o a das 13

companhias mundiais de petróleo e gás e uma das seis empresas brasileiras mais sustentáveis.

No mês de fevereiro de 2006, a Petrobras se tomou a primeira companhia de petróleo

do mundo a se associar ao World Water Council (WWC). Com sede em Marselha, na França,

a entidade congrega representantes de cerca de 60 países e realiza, a cada dois anos, o World

Water Fórum (WWF), o maior evento mundial dedicado à questão do uso sustentável da
,agua.

Um destaque de 2007 foi a renovação da participação da Companhia tanto no Dow
,

Jones Sustainability Index quanto no Indice de Sustentabilidade Empresarial da Bovespa,

referências entre os investidores que procuram empresas socialmente responsáveis.

Em março de 2007 a empresa recebeu o registro de seu primeiro projeto de

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), enquadrado nas regras do Protocolo de

Quioto.

Os empregados da Petrobras foram reconhecidos pela participação no relatório

especial COl Capture, Storage anti Sequestration Cap Armazenamento e SeqUestro de

Carbono). Esse relatório trata do efeito estufa e inclui informações sobre o gás carbônico.



CONCLUSÃO

Como se observou na teoria, por meio do planejamento estratégico, a empresa é capaz

de defmir seus objetivos a partir da análise tanto do seu ambiente interno como do externo.

Pois uma organização não pode simplesmente ignorar o ambiente no qual está inserida,

principalmente hoje, no mundo globalizado no qual vivemos.

Para que a empresa seja capaz de colocar em prática a estratégia ambiental é preciso

que todas as áreas e todos os seus membros conheçam os objetivos, estejam preparados para o

desenvolvimento das ações necessárias para o alcance dos objetivos e compreendam as

necessidades da implantação de tais estratégias, ou seja, é necessário que os indivíduos se

tornem ambientalmente responsáveis para que a empresa reflita esse comportamento, afinal

de contas uma organização é formada de pessoas.

,
"E nesse cenário de economia globalizada e intensa mobilização social em nível

mundial que os empresários brasileiros começam a entender a importância de desenvolver

planejamentos estratégicos que tenham como base valores éticos e considerem não somente a

empresa, mas a sociedade na objetivação de resultados" (BUENO, 2002).

De acordo com (SROUR, 1998), "o que direciona as empresas para o lucro com

responsabilidade, em detrimento da pura maximização do lucro, é o fato de que, como 'as

relações que amarram a empresa e contrapartes são relações de poder', os stakeholders odem

se mobilizar e retaliar a empresa que desrespeite normas básicas do trato co a ociedade .

A intensidade e a velocidade dos transtornos climát· cos e e ez de matéria-prima

no futuro vão depender do que fIZermos agora em busca de fo as menos energo-intensivas

para produzir riqueza e conforto.

o esforço global para enfrentar esse fenômeno e reduzir seus impactos está criando

dilemas para as empresas. Mas também oportunidades. Ter uma boa estratégia para lidar com

a questão ambiental é cada vez mais importante para a sustentabilidade dos negócios. E

grandes empresas começam a divulgar planos para reduzir voluntariamente suas agressões,
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entretanto, essa forma altruísta das organizações em lidar com o meio ambiente ainda não é

freqüente, e observa-se então a importância da criação e implementação de leis ambientais.

As empresas estão descobrindo que há bons motivos para realizar o inventário de
suas emissões. Primeiro, porque é uma demonstração de transparência. Transmite
aos investidores e acionistas que a companhia tem um plano para garantir sua,
sustentabilidade. "E por isso que 315 dos grJ1l1des grupos ~ investimentos do
mundo criaram há oito anos o Carbon DisclostUe Project (CDP), algo como Projeto
de Divulgação de Carbono, em Português. O CDP reúne administradores de fundos
como Goldman, Sachs, Merrill Lynch, Allianz e o HSBC, que cuidam juntos de US$
57 tn~ões. A fundação baseada na ngla~ já orienta 3 mil empresas a registrar
suas contribuições para as mudanças climáticas e, por conseqüência, se qualificar,
melhor para receber os investimentos (EPOCA, 2008).

Existem sinais de que os consumidores também vão começar [ou já começaram] a

prestar atenção na forma como as empresas interagem com o meio ambiente para fabricar

cada produto.

Declarar as emissões de poluentes, usar embalagens de papel certificado, aquele que

não vem de áreas de desmatamento, por exemplo, não gera mais lucro para a empresa, mas

passa uma imagem positiva para o mercado. Isso ajuda a construir a própria identidade da

empresa.

Ao fazer um inventário de suas emissões, a empresa poderá identificar fontes de

desperdício de recursos. As empresas também podem usufruir outras vantagens. Alguns

bancos dão empréstimos com juros mais baixos para organizações cuja gestão leva em conta

as questões ambientais.

As empresas devem tomar atitudes que evitem os riscos ecológicos e não adiar o

problema, já que alguns prejuízos são irrecuperáveis. Tal abordagem pode inclusive evitar

gastos maiores com tratamento tanto do meio ambiente quanto de pessoas atingidas por sua

degradação. Além disso, é mais fácil e menos oneroso preservar a boa imagem da empresa

que tentar recuperá-Ia.

Do ponto de vista da produção, é inútil investir em um método que não seja

sustentável. Pensar desde o princípio em maneiras de produzir que protejam ou não

danifiquem o meio ambiente evita riscos fmanceiros e pode garantir beneficios a longo prazo.
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Para possibilitar ações menos agressivas ef ou maior preocupação com o meio

ambiente, as empresas devem redefinir suas políticas e estratégias, colocando lado a lado as

expectativas de crescimento econômico e qualidade ambiental. É importante defmir metas e

objetivos específicos, estabelecer indicadores de sustentabilidade que permitam avaliar o

progresso da companhia, adotar códigos de conduta e boas práticas e garantir mecanismos

transparentes de comunicação com as partes interessadas.

Mesmo as empresa que poluem muito não serão prejudicadas ao divulgarem suas

emissões, pois está sendo transparente e mostrando que quer melhorar. Além disso, empresas

que pela natureza do negócio são grandes emissoras podem mostrar o que elas têm feito para

diminuir e compensar seus impactos.
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CONTRIBUIÇÕES E LIMITAÇÕES

o presente estudo não tem a pretensão de trazer uma contribuição à ciênci~ dado as

suas características de um estudo monográfico. O objetivo do estudo foi demonstrar como as

questões relacionadas à preservação do meio ambiente precisam ser tratadas pelas empresas

como um fator a mais capaz de determinar sua permanência no mercado da forma mais

saudável possível e, portanto precisam ser aliadas ao Planejamento Estratégico organizacional

a fim de permitir resultados positivos.

A incorporação de práticas ambientalmente responsáveis pelas empresas se tornou

inevitável, com o advento da globalização e queda de fronteiras, ampliando, portanto, a

concorrênci~ que passou a ser no âmbito mundial.

Verificou-se que as empresas além de se tornarem ambientaImente responsáveis

também precisam saber divulgar essas ações e mesmo as organizações pertencentes a setores

com características mais poluidoras conseguirão se beneficiar dessa possibilidade de

divulgação, caso se mostrem interessadas em melhorar.

A limitação observada foi o fato de as informações da empresa utilizada no estudo de

caso [petrobras] foram originadas única e exclusivamente dos balanços sociais elaborados e

disponibilizados pela própria empresa. Para o enriquecimento do trabalho outras fontes

poderiam ser buscadas, não somente as que a empresa faz questão de divulgar, em seu

discurso explícito.
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PROPOSIÇÃO PARA NOVOS ESTUDOS

Como o estudo se deu de uma forma mais generaliza~ o se·~ com o objetivo de

demonstrar a importância do Planejamento Estratégico para o suce o da empresa, através do

aproveitamento dos sinais dados pelo mercado, que neste caso fo as reocupações

ambientais, seria interessante que se fIZesse posteriormente um ou o e o agora mais

específico abordando essas duas questões (Estratégia e Meio Ambiente), co o r exemplo,

os reflexos das ações ambientalmente responsáveis na imagem empresaria o a ótica dos

clientes ou dos acionistas.

Demonstrar a evolução das práticas ambientais adotadas pela empresa e os aspectos

positivos alcançados nas diferentes áreas organizacionais.

Além de a partir da limitação de pesquisa observada procurar obter informações

relevantes ao desenvolvimento do trabalho em outras fontes que não sejam os balanços sociais

anuais disponibilizados pela empresa através de seu si/e.

o meio ambiente se tornou um dos assuntos mais discutidos no presente momento e

isso se devem as conseqüências desastrosas ocasionadas pela negligência ou por uma má

administração dos recursos naturais pelo homem. Contudo, tem surgido uma nova forma de

tratar a natureza, permitindo o desenvolvimento de oportunidades de negócios para todos

aqueles capazes de identificá-Ias.

Portanto, quando a administração for capaz de· co

em suas ações de maneira eficiente e eficaz, so o

obterá sucesso. Dessa forma, os estudos capaze

administração com o meio ambiente serão se re

aspecto empresarial quanto do aspecto ambienta .

eio ambiente

a erá o quanto

-....--io ar q estões típicas da

e de grande valor, tanto do
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