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ABSTRACT

This paper has the aim of showing the evolution of the concept of Sustainable

Development and its practice by the auto industry from a case study in PSA Peugeot Citroen.

The development of the concept of sustainability has the Brundtland' s Report in March, that

was reforced by the Eco-92's Conference, by the concepts of Agenda 21, by the Kyoto

Protocol and by Rio + 10. You can also see that the automobile sector has always been

heavily criticized for its impacts on the environrnent. These criticisms led to changes in the

industry and companies are increasingly seeking implement improvements in the productive

process and to improve the performance of vehicles and other actions to minimize their

impacts. The positioning of the automotive sector will be emphasized through the actions

undertaken by the PSA to fit in model development and thus become competitive and active

with regard to environrnental issues and social responsibility. Through an analysis of actions

taken, investments and changes within the company, it is perceived in its commitment to

adapt to the sustainable model, developing its products with environrnental and social

responsibility seeks to show also the limitations and difficulties encountered in the adoption

of correct environrnental and social responsibility actions.

Key-words: sustainability, social responsibility actions.
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I. INTRODUÇÃO

A preocupação da comunidade internacional com os limites do desenvolvimento do

planeta data da década de 60, quando começaram as discussões sobre os riscos da

degradação do meio ambiente. Tais discussões ganharam tanta intensidade que levaram a

ONU a promover uma Conferência sobre o Meio Ambiente em Estocolmo (1972).

No mesmo ano, Dennis Meadows e os pesquisadores do "Clube de Roma"

publicaram o estudo Limites do Crescimento. O estudo concluía que, mantidos os níveis de

industrialização, poluição, produção de alimentos e exploração dos recursos naturais, o

limite de desenvolvimento do planeta seria atingido, no máximo, em 100 anos, provocando

uma repentina diminuição da população mundial e da capacidade industrial.

Segundo Veiga e Rattner, o estudo recorria ao neo-malthusianismo1 como solução

para a iminente "catástrofe". As reações vieram de intelectuais do Primeiro Mundo, para

quem a tese de Meadows representaria o fim do crescimento da sociedade industrial e dos

países subdesenvolvidos, já que os países desenvolvidos queriam "fechar a porta" do

desenvolvimento aos países pobres, com uma justificativa ecológica. 2

Em 1973, o canadense Maurice Strong lançou o conceito de ecodesenvolvimento,

cujos princípios foram formulados por Ignacy Sachs (1986). Os caminhos do

desenvolvimento seriam seis: satisfação das necessidades básicas; solidariedade com as

gerações futuras; participação da população envolvida; preservação dos recursos naturais e

do meio ambiente; elaboração de um sistema social que garanta emprego, segurança social e
.

respeito a outras culturas; programas de educação. Esta teoria referia-se principalmente às

regiões subdesenvolvidas, envolvendo uma critica à sociedade industrial. Foram os debates

em tomo do ecodesenvolvimento que abriram espaço ao conceito de desenvolvimento

sustentável.

No ano de 1987, a Comissão Mundial da ONU sobre o Meio Ambiente e

Desenvolvimento, presidida por Oro Harlem Brundtland e Mansour Khalid, apresentou um

documento chamado Our Common Future, mais conhecido por relatório Brundtland. O

relatório diz que Desenvolvimento Sustentável é "O desenvolvimento que satisfaz as

necessidades da geração presente sem comprometer a capacidade de as gerações futuras

1 Neo-malthusianismo: Doutrina dos que proclamam a necessidade de limitar a propagação da espécie humana,
a fim de prevenir a miséria e os baixos níveis de vida.
2 Disponível em: <http://www.economiabr.net/economia/3_desenvolvimento _sustentavel_ historico.html>
Acesso em 22/11/2008.
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ilnplelnentação de um desenvolvimento sustentável. Nas palavras de Weber, encontra-se o

que reallnente deve ser a intenção de toda a sociedade:

"Nossa esperança é contribuir mesmo que seja en1 proporção mínima, para

a elaboração de cenários de desenvolvimento viável, capazes de assumir

mais efetivamente o respeito pelos modos de vida pelos ecossistemas e de

autorizar elevações dos níveis de renda, implicando um mínimo de

irreversibilidade." (1997).

,
Cabe a pergunta: E possível manter a produção industrial nos níveis atuais e ao

mesmo tempo inferir a ela sustentabilidade? Parece utopia crer em uma resposta afinnativa

para essa questão. Contudo, é possível reavaliar as atuais condições de crescimento

econômico e impor algumas limitações. O controle das ações desenvolvimentistas públicas e

privadas deve ter caráter de rigor e continuidade. Um pré-requisito para uma política

ambiental de sucesso é um conjunto de instituições e Ulna burocracia que funcione,

implementando e monitorando as leis. Sem o qual nada será realmente concreto.

Um outro iteln de fundamental ilnportância diz respeito à participação ainda

ineficiente da sociedade de um modo geral nas decisões políticas em tomo de suas

especificidades. Afinal, uma educação ampla, Ulna ampla participação nas decisões e uma

responsabilidade e coerência social são peças valiosas na transição para uma sociedade

sustentável. Outro item a ser ressaltado é a participação da gestão empresarial nesta

mudança.

"A gestão ambiental e da responsabilidade social, para um

desenvolvimento que seja sustentável econômica, social e ecologicamente,

precisa contar com executivos e profissionais nas organizações, públicas e

privadas, que incorporem tecnologia de produção inovadora, regras de

decisão estruturadas e demais conhecimentos sistêmicos exigidos no

contexto em que se inserem". (TACHIZA WA,2008)

Um dos grandes desafios enfrentados pela sociedade moderna é, sem dúvida,

implementar um desenvolvimento sustentável que busque conjugar os avanços tecnológicos

e científicos como ferramentas capazes de produzir bases para uso dos recursos naturais e

conservação do meio alnbiente de forma duradoura.
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2.4. Desenvolvimento Sustentável e a Indústria Automobilística

o automóvel, COlnotantas outras máquinas complexas, foi resultado de uma longa e

lenta evolução. Os primeiros, lnovidos a vapor, funcionavam através da queima de carvão,

eram pesados, emitiam altos níveis de ruídos e exalavam odores não muito agradáveis. O

automóvel como o conhecemos, exigiu um novo salto tecnológico, que foi dado com a

invenção do motor a explosão e a descoberta de que se podia usar petróleo como

combustível, o que ocorreu a partir de 1850.

Segundo Godinho (2008), os Estados Unidos, que até o início do século XX apenas

copiavam os avanços tecnológicos, mudaram essa história eln 1908, quando o industrial

Henry Ford passou a produzir carros padronizados eln massa. De um brinquedo para os

ricos, o veículo se tomou um bem acessível. Essa popularização levou a construção de

estradas e ruas asfaltadas, influenciando a evolução das cidades e da vida moderna. Não à

toa, o século XX foi, por diversas vezes, chamado de "o século do automóvel". 10

A partir de então, os veículos foram se desenvolvendo através de adaptações

tecnológicas em tomo de Uln objetivo comum: viajar rápido, com comodidade e, sobretudo,

com um mínill10 de esforço para os ocupantes e um máximo de segurança.

A comercialização dos automóveis foi se tomando cada vez mais intensa e

massificada e o nÚlnero de veículos em circulação por todo o mundo veio se multiplicando

nas últimas décadas. Dai decorrem inúmeras críticas à indústria automobilística: além do

conforto, os carros proporcionam riscos, gastos, estresse; em vez de reduzirem o tempo de

deslocamento entre a residência e o local de trabalho, e entre outros lugares,

congestionamentos gigantes mostram que ocorre o oposto.

No trânsito, sobretudo nas estradas e nas grandes cidades, desenrola-se

cotidianamente uma verdadeira carnificina. De acordo com dados extraídos na revista

eletrônica da UFG (MELLO, 2008), no mundo os acidentes rodoviários são a segunda

principal causa de morte entre jovens de 5 a 29 anos, e a terceira entre pessoas de 30 a 44

anos. Nesses acidentes, morrem anualmente 1,2 milhão de pessoas e são feridas seriamente

mais de 50 milhões. Estima-se que as mortes no trânsito vão aumentar pelo menos 80% nos

países periféricos até o ano de 2020.

Levando em conta o caráter poluente dos automóveis, esses dados se tomam ainda

mais agravantes. Um estudo recente da CETESB concluiu que os automóveis são de longe

10 Disponível no link: <http://mundoestranho.abril.com.br/tecnologialpergunta _286247 .shtml>. Acesso em
22/11/2008
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os maiores emissores de gases tóxicos como o monóxido de carbono (CO), os

hidrocarbonetos (HC) e os óxidos de nitrogênio (NOx). Mais precisamente, os automóveis

são responsáveis por 77% da emissão destes gases, que estão associados ao efeito estufa e a

todo tipo de doenças respiratórias e câncer. Vale ressaltar também a poluição que é causada

no decorrer do próprio processo produtivo. 11 A figura abaixo ilustra a participação da

indústria automobilística nos impactos à atmosfera:

Figura 1: Fontes de óxido de nitrogênio e outros compostos orgânicos voláteis
Fonte: U.S. Envorimental Protection Agency - EPA

De acordo com Godoy (2007), algumas indústrias ainda resistem a adoção de padrões

ambientais em seus produtos e processos produtivos. A exemplo, pode-se citar as indústrias

automobilísticas alemãs, que enfrentam duras críticas por sua incapacidade de produzir

motores com baixas emissões de dióxido de carbono, e também por negar-se a aceitar

ambiciosos projetos de proteção ambiental. 12

Percebe-se que duras críticas assolam o setor automobilístico, também e com

essencial importância aparece a questão dos combustíveis. Desde que o petróleo foi

descoberto, no final do século XIX, foi consumido pela sociedade de forma abundante,

principalmente na atual sociedade industrial e de consumo.

Segundo Savinar (2005), toda a produção de petróleo segue uma curva em forma de

sino (curva de Hubbert), seja num campo individual ou no planeta como um todo. Na parte

ascendente da curva os custos de produção são significativamente mais baixos do que na

parte descendente, quando é necessária uma maior despesa para extrair petróleo de poços

que estão a ficar vazios. O pico da curva coincide com o ponto em que as reservas mundiais

de petróleo estão consumidas em 50%. "Peak Oil" é o termo utilizado pela indústria para o

11 Disponível no link: < http://www.proec.ufg.br/revista_ufg/junho2008/Textos/progressoAutomovel.htm>.
Acesso em 22/11/2008
12 Disponível no link: <http://www.tierramerica.info/nota.php?lang==port&idnews==61>. Acesso em 22/11/2008
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topo da curva. Uma vez passado o pico, a produção de petróleo começa a decair enquanto os

custos começam a subir.

As estatísticas mais otimistas indicam que se atingirá o pico da produção petrolífera

entre os anos de 2020 a 2035. Normalmente, estas estimativas vêm de agências

governamentais como o Observatório Geológico dos Estados Unidos, das companhias de

petróleo, ou de economistas que não consideram a dinâmica do esgotamento de recursos.

Uma estimativa mais realista cai entre os anos de 2004 a 2010. Infelizmente, não

saberemos se o pico foi atingido antes de se passarem 3 ou 4 anos após o fato. Mesmo na
,

parte ascendente da curva, a produção de petróleo varia um pouco de ano para ano. E

possível que a produção mundial de petróleo tenha atingido um máximo no ano 2000,

porque tem descido a cada ano que se passou. A indústria da energia reconhece a gravidade

da situação. 13

Th Gr In G

Past Discovery

DFtJure Discovery

"'Productlon

193

Figura 2: Descobertas de petróleo x Produção
Fonte: Colin J. Campbell (www.oilcrisis.com)

A evolução dos automóveis trouxe uma variedade de beneficios à sociedade, mas em

contrapartida, o aumento do número de veículos em circulação criou uma atmosfera onde

tanto meio ambiente quanto humanidade estão sendo prejudicados. O número de acidentes

rodoviários aumenta em escala alarmante, os gases emitidos pelos carros causam sérios

danos à camada de ozônio e à saúde da população e o alto consumo de recursos naturais,

como o petróleo, mostra que a natureza não possuirá reservas por muitos anos, como era

previsto.

Diante das críticas e pressões feitas à indústria automobilística, percebe-se que existe

uma necessidade de mudança por parte do setor. Essa mudança vem ocorrendo através de

13 Disponível no link: <http://www.biodieselbr.com/destaques/2005/crise-petroleo-peak-oi1.htm>. Acesso em
22/11/2008
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mudanças tecnológicas tanto para produção dos veículos, como também no próprio

rendimento e autonomia dos carros, desenvolvimento de combustíveis alternativos, etc.

Além disso, são desenvolvidos programas sócio-ambientais realizados pelas montadoras, os

quais procuram minimizar seus impactos negativos e atender às pressões da sociedade para

tentar se aproximar de um modelo sustentável de produção.

2.5. Alternativas do mercado automobilístico

Segundo Calmon (2008), a indústria automobilística tem um futuro desafiador quanto

ao desenvolvimento de novas tecnologias. Nos próximos 10 a 15 anos a necessidade de

transporte terrestre continuará crescente. As projeções para 2020, segundo o relatório do

Programa do Meio Ambiente das Nações Unidas (UNEP) indicam que os automóveis estarão

rodando 11 bilhões de quilômetros/ano. Caminhões leves e caminhões pesados, juntos, quase

40 bilhões de quilômetros/ano. O crescimento será superior a 40% em relação a 2008.

De acordo com o autor os grandes grupos automobilísticos internacionais já

implementaram ou estão próximos de anunciar uma política abrangente de sustentabilidade

na produção de veículos. A evolução foi rápida desde as primeiras ações focadas apenas em

diretrizes de reciclagem, no início dos anos 1990. A etapa seguinte representou um passo

intermediário, focado no projeto de veículos voltado às preocupações ambientais, implantado

por diversos fabricantes na virada do século. O cenário atual abrange o projeto e

desenvolvimento de veículos utilizando todas as ferramentas reais e virtuais disponíveis.

Trata-se de uma estratégia de aplicação paulatina. Os novos modelos serão projetados com

esse grau de conscientização, aproveitando ao máximo os recursos de informática e de novas

tecnologias. 14

Algumas dessas características poderão ser compartilhadas com os automóveis hoje

em produção, outras dependem de que o projeto parta do zero pela complexidade das

modificações. O entendimento do que sejam os elementos-chave de sustentabilidade em um

veículo podem variar. Em geral, alguns atributos são considerados:

• Potencial de menor impacto sobre o aquecimento global, ao longo do ciclo de vida,

quanto às emissões de C02,

14 Disponível no link: < http://www.autodiario.com.br/conteudo/como-sera-o-futuro-da-mobilidade>. Acesso
em 15/11/2008
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de prontidão e a localização geral).

A idéia proposta pelo modelo de acordos especiais é que, o Conselho precisa agir com

rapidez para que possa levar adiante seus objetivos de segurança coletiva quando houver

necessidades em conflitos, e por não dispor de força internacional permanente, os Estados

membros precisam dispor de suas forças imediatamente quando o Conselho requerer sua

utilização. Ou seja, os Estados-membros também precisam estar atentos e preparados quando

for preciso, e acordos entre o Conselho e países ou organizações específicos permitrrá essa

aproximação, e selará um compromisso maior entre as partes.

Não se encontra evidência legal alguma de que o Conselho seja obrigado a finnar

acordos especiais com todos os Estados-membros da ONU, aí incluídos os Membros

Permanentes do Conselho. Mas os acordos, ao que se entende, eram um fator muito

importante para a segurança coletiva na ótica dos autores da Carta da ONU, pois o art. 43

afirma que os acordos especiais "deverão ser negociados o mais breve possível sob a

iniciativa do Conselho de Segurança". A urgência que o dispositivo legal conclama é notável,

e como se pode notar, era fundamental para o modelo de segurança coletiva idealizado no

tempo de elaboração da Carta.

Entretanto, apesar da urgência reivindicada, meio século mais tarde, não houve um

acordo sequer frrmado.9

Para casos de ausência dos acordos especiais previstos no art. 43, os legisladores

estabeleceram o art. 106, cujo papel era temporário, isto é, até que o regime baseado em

acordos entrasse em vigor, e prevê que os cinco Membros Pennanentes deverão ser

consultados, visando realizar "uma ação em conjunto, em beneficio da Organização,

conforme necessário, com o objetivo de manter a paz e a segurança internacionais". O art.

106, apesar da proposta de sua eficácia temporária, como muito bem citou o doutrinador Hans

Kelsen, investe os membros permanentes de "um poder quase ilimitado por um período de

tempo"lO (1951, apud DINSTEIN, 2004, p.408)11. Todavia o art. 106, o qual seria uma

segunda alternativa (temporária, mas útil), acabou por se tomar inábil, pois a ação deve ser

em conjunto, isto é, precisa da concordância entre os cinco Membros Permanentes.

Os acordos especiais entraram em uma situação de total inércia, pois, como afinnou

8 DINSTEIN, op. cit. p. 408.
9 DINSTEIN, op. cit. p.407.
10 KELSEN, H. The Law ofthe United Nations: A Criticai Analysis oflts Fundamental Problems. 1951,
p.920.

11 DINSTEIN, op. cit. p.408.
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Goodrich & Simons (1955, apud DINSTEIN, 2004, p.408)12, "os acordos espeCIaIS

mencionados no art. 43 nunca aconteceram por causa da discórdia dos membros permanentes,

e esta mesma inabilidade para o consenso tornou sem efeito as provisões do art. 106,,13. Em

suma, o sistema das Nações Unidas, que englobaria aqui agências especializadas, que são

organismos autônomos, vinculados através de acordos especiais, criados para responder

diferentes necessidades dentro da comunidade internacional, viu-se comprometido14 ..

Cabe examinar agora o dever de um Estado-membro da ONU em fornecer forças

armadas ao Conselho de Segurança, mesmo sem haver qualquer acordo especial realizado,

conforme previsto pela Carta. Destacam-se duas interpretações distintas da Carta acerca do

assunto. A primeira, kelseniana, afrrma que as forças armadas devem ser colocadas à

disposição do Conselho caso haja insistência com os Estados-membros, sob suas ordens,

ainda que não haja os acordos especiais previstos. A segunda interpretação é a de que os

Estados-membros poderão se recusar a dispor de forças ao Conselho, já que a obrigação hoje

não está consolidada, é uma obrigação meramente abstrata, e é válida desde que não haja

acordos especiais assinados. A segunda é a mais comumente aceitaIS.

Outra pendência em relação à Carta a ser mencionada é a da existência do Comitê de

Corpo Militar, também chamado de Comissão de Estado-Maior, e composto pelos chefes de

estado-maior dos cinco Membros Permanentes do Conselho de Segurança ou de seus

representantes, com a missão de assistir, aconselhar e dirigir estrategicamente todas as forças

armadas, sob controle do Conselho de Segurança, conforme previsto nos arts. 46 e 47. A

Comissão funcionava nos primeiros dias da ONU, e logo foi suspenso. Ocorreu de reunir-se

periodicamente, mas não voltou a se estabelecer de forma permanente, e propostas do tipo não

têm sido recebidas de maneira positiva. Foi o caso da Resolução 665/90, na qual o Conselho

solicitou que o Comitê fosse utilizado na coordenação das forças armadas, mas a coalizão, no

período liderado pelos norte-americanos, não levou adiante a proposta16•

Há claras evidências do desinteresse por parte dos Estados-membros que compõem o

quadro permanente do Conselho em se posicionar favoráveis a esta implantação, pois

12 Ibid.
13 GOODRICH, L. M. & SIMONS, A. P. The United Nations and the Maintenance oflnternational Peace and
Security. 1955, p. 395-396.

14 OLIVEIRA, Daniel França. A Política Externa do Brasil nas Questões de Ampliação do Conselho de
Segurança da ONU (1989-2005). Programa de Pós-Graduação Santiago Dantas, São Paulo, 2005.
Disponível em <http://www.santiagodantassp.locaweb.com.br/br/arqui vos/ defesas/ danielfranca. pdt> .
Acesso em 30 Qut. 2009.p. 10

15 DINSTEIN, op. cito p. 408-409
16 Ibid.
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IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Perfil da PSA Peugeot Citroen

A montadora francesa PSA Peugeot Citroen é resultado da fusão entre as duas marcas

no ano de 1975. A PSA, atualmente segunda maior montadora do mundo e 5° no ranking

brasileiro tem o objetivo de manter a identidade de ambas as marcas, partilhando apenas os

mesmos recursos técnicos.

o Centro de Produção de Porto Real (CPPR), atual PMVB (Produção Mecânica de

Veículos do Brasil) foi inaugurado em fevereiro de 2001 na cidade de Porto Real-RJ, como

um dos centros de produção mais modernos do Grupo no mundo. Além do Brasil, a PSA

inaugurou fábricas em países estratégicos, como China e Argentina.

Segundo informativo anual da empresa, a PSA possui atualmente a marca de

3.428.400 veículos comercializados no ano de 2008, com um faturamento de 60,6 bilhões de
,

euros. E o primeiro fabricante europeu de veículos de baixo consumo e utilitários leves,

possui 207.800 colaboradores pelo mundo e está presente em 150 países.

4.2. Ações Sustentáveis

A PSA Peugeot Citroen possui forte atuação nos temas relacionados com a

responsabilidade dos fabricantes automotivos para com as gerações presentes e futuras: o

efeito estufa, a segurança viária e a mobilidade urbana. Também tem compromisso em favor

dos direitos humanos fundamentais e estende essas exigências aos seus fornecedores. Ações

nestes temas são desenvolvidas pela empresa em todo o mundo.

Segundo informações disponibilizadas pelo gerente corporativo da unidade do Rio de

Janeiro, a PSA tem colaboradores de quase 110 nacionalidades, 43.600 mulheres, menos de

15% de postos de produção considerados como pesados, um volume três vezes menor de

compostos orgânicos voláteis (COV) emitidos em 8 anos e um ganho de 20% nas emissões

de C02 com a nova geração do motor HDi.

Desde o final dos anos 90, a empresa vem mostrando sua preocupação com o impacto

ambiental das fábricas. Foi criada uma dinâmica industrial cujo objetivo é diminuir o efeito

de sua atividade sobre o meio ambiente. Como resultados positivos pode-se citar cabines de
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