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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo conhecer as percepções de atores do APL de Moda
Íntima de Nova Friburgo e Região em relação à sustentabilidade ambiental, no que
se refere à atividade desenvolvida. Para tal, partiu-se da hipótese de existência de
gaps entre a importância atribuída a ações de sustentabilidade ambiental e a adesão
das confecções, como também em relação ao desempenho do APL, tanto na
percepção de empresários, quanto de membros da governança. Para atingir este
propósito a pesquisa valeu-se do método quali-quantitativo. Na fase quantitativa, a
lógica fuzzy foi utilizada para avaliar a percepção desses atores. Por meio desta
ferramenta foi possível confirmar a existência dos gaps e calcular o grau de adesão
e o grau de desempenho, ambos baixos. Confirmada a hipótese, a segunda fase,
qualitativa, buscou ouvir empresários, membros da governança e da sociedade civil,
para, por meio da análise de conteúdo, aprofundar o conhecimento do contexto em
que ocorrem tais fenômenos. Com base nisso, foi possível confirmar que um dos
principais problemas do APL é a destinação dos resíduos têxteis, fato que se torna
crítico em função do novo Sistema de Licenciamento Ambiental (SLAM) em vigor
desde fevereiro de 2009. Outra inferência possível é quanto à baixa participação
empresarial e a pouca articulação entre os atores locais. Espera-se que este
trabalho possa contribuir para a ampliação dos debates acerca do modelo de
desenvolvimento, trazendo para a mesa de discussão a necessidade de colocar-se
no mesmo plano a importância do crescimento econômico e a preservação
ambiental, bem como a prática do processo dialógico na busca de soluções para os
problemas que afetam o APL.
Palavras-chave: Sustentabilidade Ambiental. Percepção. Arranjo Produtivo Local.
Confecção de Moda Íntima. Empresários. Governança.

ABSTRACT

This study aims to understand the perceptions of actors APL Clothing Fashion
Lingerie of Nova Friburgo and Region in relation to environmental sustainability, with
regard to the activity. To this end, broke the hypothesis of the existence of gaps
between the importance ascribed to the actions of environmental sustainability and
adhesion of clothing, but also regarding the performance of APL, both in perception
of entrepreneurs, as members of governance. To achieve this purpose the research
drew on the qualitative and quantitative method. In the quantitative phase, the fuzzy
logic was used to evaluate the perceptions of these actors. Through this tool has
been possible to confirm the existence of gaps and calculate the rate of accession
and the performance index, both low. Confirmed the hypothesis, the second phase,
qualitative, aimed at, listen to businessmen, members of governance and civil
society, for, through content analysis, greater understanding of the context in which
such phenomena occur. Based on this, we observed that a major problem of APL is
the waste disposal textiles, that has become critical in light of the New Environmental
Licensing System (SLAM) in force since february 2009. Another possible inference is
about the low turnout and little business links between local actors. It is hoped that
this work will contribute to expansion of discussions about the development model,
bringing to the table to discuss the need to put yourself in the same plane the
importance of economic growth and environmental preservation, and the practice of
the dialogic process in finding solutions to problems that affect the APL.
Keywords: Environmental Sustainability. Perception. Local Productive Arrangement.
Clothing Fashion Lingerie. Entrepreneurs. Governance.
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1. INTRODUÇÃO

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO

A partir do final da década de 1960, a intensificação dos indícios de
degradação do meio ambiente deu origem às primeiras reações e estudos que
apontaram as perigosas consequências para a humanidade. Em 1968, em
decorrência do reconhecimento da crise ambiental em escala global, foi proposta
pela Suécia à Organização das Nações Unidas (ONU) a realização de uma
Conferência Internacional a respeito dos problemas ambientais e das consequências
para a humanidade, a ser realizada em 1972, em Estocolmo.
Em 1972, o Clube de Roma publicou o polêmico relatório Os Limites do
Crescimento. Esse estudo apontou o grande crescimento populacional, os métodos
de produção, os níveis de consumo e a superexploração dos recursos naturais como
as principais causas dos desequilíbrios e que, caso não houvesse estabilização
demográfica, econômica e ecológica, estariam em risco a continuidade das
atividades produtivas e a qualidade de vida das gerações futuras.
A década de 1980 foi marcada pela publicação, em 1987, do relatório Nosso
Futuro Comum, pela Comissão Brundtland, instituída pela ONU. Essa comissão
expressou no relatório uma mudança de perspectiva ao não limitar suas avaliações
exclusivamente a questões ambientais e enfatizar que os problemas com o meio
ambiente

e

o

desenvolvimento

sustentável

se

encontravam

diretamente

relacionados à satisfação das necessidades básicas de alimentação, saúde e
moradia, à busca de fontes renováveis de energia e à inovação tecnológica voltada
para a melhoria da qualidade de vida (OLIVEIRA R., 2009).
Com a intenção de buscar caminhos para o desenvolvimento sustentável, a
partir da década de 1990, importantes diretrizes internacionais, como a Agenda 21
(1992), o Protocolo de Kyoto (1997), o Pacto Global (2000), os Objetivos de
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Desenvolvimento do Milênio (2000), A Carta da Terra (2002), entre outros, trataram
do desenvolvimento econômico com mais justiça social e sem exaurir os recursos
naturais do planeta. O desafio atual, entretanto, é fazer com que essas iniciativas
sejam praticadas em nível local, nacional e global, tanto pelos governos, quanto pelo
meio empresarial e por toda a sociedade.
Especificamente em relação à sustentabilidade ambiental, um ponto discutido
é a necessidade do surgimento de um ambiente de negócios com gestão mais
consciente e capaz de disponibilizar à população produtos e serviços desenvolvidos
por meio de processos que preservem o meio ambiente. Isso porque, considerando
a continuação da tendência atual, a perda do capital natural, vai impactar as
condições de atuação das empresas.
Os apelos para a incorporação da variável ambiental como orientação
estratégica apontam para um futuro em que empreendimentos poluidores não serão
competitivos; financiamentos e seguros serão disponibilizados apenas para negócios
ambientalmente sustentáveis; o mercado verde ganhará a preferência dos
consumidores e a legislação ambiental será mais abrangente e severa (KINLAW,
1997; ALMEIDA, 2007).
Este quadro pode parecer uma ameaça para algumas empresas, mas
também traz oportunidades. Estudos realizados pelo Instituto Ethos (2003),
destacam que, em mercados emergentes, muitas empresas estão se beneficiando
com iniciativas que aliam progresso econômico à sustentabilidade ambiental,
obtendo vantagens relacionadas à redução de custos, ao fortalecimento da marca e
da imagem, ao aumento de vendas e à redução dos riscos ambientais.
Se isoladamente já é possível destacar empresas preocupadas com a
questão da preservação ambiental, o que dizer da percepção ambiental quando
diferentes atores encontram-se reunidos em Arranjos Produtivos Locais (APLs)?
Desde 2004 o apoio a APLs vem sendo adotado como política pública de
desenvolvimento, na qual a dimensão local passa, de acordo com o Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior (MDIC, 2010), a ser vista como um
eixo orientador de promoção econômica e social. A opção estratégica pela atuação
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em APLs decorre, segundo o MDIC (2010), do reconhecimento de que políticas de
fomento a micro, pequenas e médias empresas são mais efetivas quando
direcionadas

a

grupos.

O

potencial

competitivo,

neste

caso,

advém

do

aproveitamento de vantagens associadas à proximidade física das empresas e das
relações de cooperação, motivadas pela convergência de interesses e perspectivas
de ganhos coletivos, viabilizados pela articulação de diversos atores sociais
organizados em governança.
Oliveira J. (2009), no entanto, chama atenção para o fato de que não há
conexão direta entre a dinâmica produtiva de um APL (mais produção, mais
empresas, mais receitas para as empresas etc.) e o desenvolvimento local.

“O

desenvolvimento econômico de um cluster como, por exemplo, o aumento da
produção, pode exacerbar problemas locais como o agravamento da poluição, caso
a qualidade ambiental não seja controlada.” (OLIVEIRA J., 2009, p.24).
A utilização dos recursos naturais pelos homens nem sempre causou
problemas. O aumento da escala de produção e de consumo tornou-se o fator
determinante da intensificação da exploração dos recursos naturais e da elevação
da geração de resíduos e emissões atmosféricas, contribuindo, decisivamente, para
a degradação ambiental. Soma-se a isso a visão antropocêntrica de que o ser
humano está separado dos outros elementos da natureza e de que esta é, ao
mesmo tempo, fonte inesgotável de recursos e sorvedouro.
Villela e Souza (2009) observam que em um APL é preciso que, ao se pensar
no desenvolvimento local, também se considere aspectos como cidadania,
economia, cultura associativa e meio-ambiente.
Enquanto a indústria têxtil sempre teve sua imagem atrelada à poluição, a
indústria de confecção, de um modo geral, não carrega esse estigma. No entanto,
ao utilizar recursos e gerar resíduos, também causa impactos, que podem ser
representativos, considerando-se o padrão de produção e o volume produzido.
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1.2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

A partir desse quadro, esta pesquisa intenta investigar a seguinte questão:
Qual a percepção de atores do Arranjo Produtivo Local de Moda Íntima de Nova
Friburgo e Região em relação à sustentabilidade ambiental no que se refere à
atividade desenvolvida no APL?

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo Final

O objetivo deste estudo é conhecer as percepções de atores do APL de Moda
Íntima de Nova Friburgo e Região em relação à sustentabilidade ambiental, no que
se refere à atividade desenvolvida.

1.3.2 Objetivos Intermediários

Os objetivos intermediários são:
a)

i
dentificar o nível de importância atribuída por empresários e membros
da governança às ações de sustentabilidade ambiental aplicáveis às
atividades realizadas no APL;

b)

i
dentificar a percepção dos empresário e membros da governança em
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relação ao desempenho do APL quanto às ações de sustentabilidade
ambiental aplicáveis às atividades de confecção industrial;
c)

i
dentificar a percepção dos empresários e membros da governança em
relação à adesão das empresas às ações de sustentabilidade
ambiental aplicáveis às atividades realizadas no APL;

d) explorar as percepções de diferentes atores para aprofundar a
compreensão dos fenômenos relacionados com as práticas ambientais
do APL, no que se refere às questões impactadas pela atividade.

1.4 SUPOSIÇÃO E HIPÓTESES

Para orientar a primeira fase da pesquisa foi considerada a seguinte
suposição: a Teoria dos Conjuntos Fuzzy é uma ferramenta capaz de levantar as
percepções de empresários e de membros da governança do APL.
Para essa fase também foram adotadas as seguintes hipóteses:
a) existem gaps significativos entre o nível de importância atribuída à
sustentabilidade ambiental e o desempenho ambiental do APL, na
percepção de empresários e de membros da governança;
b) existem gaps significativos entre o nível de importância atribuída à
sustentabilidade ambiental e a adesão das empresas a essas ações,
na percepção de empresários e de membros da governança.

1.5 DELIMITAÇÃO

A meta do desenvolvimento sustentável requer a atuação conjunta em três
dimensões – econômica, social e ambiental – sem que haja predominância de uma
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sobre a outra. Apesar desse entendimento, o foco deste estudo está delimitado às
percepções relativas ao aspecto ambiental, não abrangendo as duas outras
dimensões.
Pelo enfoque geográfico, a pesquisa está limitada aos atores inseridos no
APL de Moda Íntima de Nova Friburgo e Região, no Estado do Rio de Janeiro.
Porém, por questão de acessibilidade, somente foram pesquisados atores situados
no Município de Nova Friburgo. Esta delimitação não pareceu comprometer o
estudo, visto que os dados da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS/2008
(Ministério do Trabalho e Emprego - MTE), apontam que o município de Nova
Friburgo concentra 90,29% das confecções formais do APL. Sendo assim, não estão
incluídas neste estudo as confecções formalmente constituídas e instaladas em Bom
Jardim, Cantagalo, Cordeiro, Duas Barras e Macuco, que integram o APL, como
também as confecções informais desses seis municípios.
Pelo enfoque temporal, o estudo limitou-se ao período compreendido entre
março e agosto de 2010.

1.6 RELEVÂNCIA

O fato da indústria de confecção de vestuário ser intensiva em mão-de-obra
lhe dá o título de segunda maior força geradora de empregos da indústria de
transformação nacional, gerando diretamente 1.051.772 postos de trabalho e
atingindo, indiretamente, um contingente de 4.600.000 pessoas (Associação
Brasileira do Vestuário – ABRAVEST, 2009). Investigar as percepções de um
segmento tão expressivo do ponto de vista econômico e social é relevante para os
empresários, para as instituições de apoio, para a governança, para o governo, para
a academia e para a sociedade civil em geral, uma vez que:
a) a compreensão acerca dos impactos ambientais provocados pela
atividade poderá levar o empresário, independentemente do porte do
empreendimento,

a

refletir

sobre

a

sua

responsabilidade

e
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compreender a importância da sua contribuição para a qualidade de
vida atual e futura;
b) a identificação da ocorrência de gaps na percepção dos atores
pesquisados poderá levar ao reconhecimento da necessidade de
alinhamento do conhecimento existente no APL acerca do tema
explorado;
c) poderá ensejar a ampliação dos debates acerca do modelo de
desenvolvimento, em que se discuta a necessidade de colocar-se no
mesmo plano a

importância do crescimento econômico e a

preservação ambiental.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

A fundamentação teórica desta pesquisa está alicerçada em três temas, que
se interligam no esforço de lançar luz sobre o problema proposto. O tema
Sustentabilidade Ambiental apresenta alguns aspectos relacionados ao conceito,
concentrando o foco na crise ambiental e na necessidade da incorporação da
variável ambiental no mundo dos negócios.
A inserção do tema Desenvolvimento Local e os desdobramentos propostos
(Arranjos Produtivos Locais, a Importância das Micro e Pequenas Empresas,
Governança e Gestão Social), é fruto do entendimento de que os problemas
ambientais não podem ser resolvidos pela ação de uma única esfera, mas pela
participação integrada de todos os interessados.
O terceiro tema versa sobre a Teoria dos Conjuntos Fuzzy e se justifica pela
importância que assume na arquitetura do trabalho, ao tratar a subjetividade
intrínseca presente na primeira fase da pesquisa.

2.1 SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A expressão desenvolvimento sustentável tornou-se pública em 1987, quando
o Relatório da Comissão Brundtland, denominado Nosso Futuro Comum, definiu-o
como o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer
a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades.
Este relatório alertou para a importância do comprometimento das nações na
busca de equilíbrio entre o crescimento econômico, as relações com meio ambiente
e a sociedade nos empreendimentos humanos.
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Almeida (2002) considera que a conciliação do desenvolvimento econômico
e a preservação do meio ambiente é fruto de uma mudança de paradigma – de uma
visão cartesiana para uma visão sistêmica, conforme apresentado no Quadro 1.
Cartesiano

Sustentável

Reducionista, mecanicista, tecnocêntrico

Orgânico, holístico, participativo

Fatos e valores não relacionados

Fatos e valores fortemente relacionados

Preceitos éticos desconectados da prática
cotidiana

Ética integrada ao cotidiano

Separação entre o objetivo e o subjetivo

Interação entre o objetivo e o subjetivo

Seres humanos e ecossistemas separados,
em uma relação de dominação

Seres humanos inseparáveis dos ecossistemas,
em uma relação de sinergia

Conhecimento compartimentado e empírico

Conhecimento indivisível, empírico e intuitivo

Relação linear de causa e efeito

Relação não-linear de causa e efeito

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

Natureza entendida como um conjunto de
sistemas inter-relacionados; o todo maior pela
soma das partes

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

Bem-estar avaliado pela qualidade das interrelações entre os sistemas ambientais e sociais

Ênfase na quantidade (renda per capita)

Ênfase na qualidade de vida

Análise

Síntese

Centralização de poder

Descentralização de poder

Especialização

Transdisciplinaridade

Ênfase na competição

Ênfase na cooperação

Pouco ou nenhum limite tecnológico

Limite tecnológico definido pela sustentabilidade

Quadro 1: Paradigma cartesiano x paradigma da sustentabilidade.
Fonte: Almeida (2002, p. 66).

O conceito de sustentabilidade ambiental foi introduzido em 1987 pelo World
Commission on Environment and Development – WCED. O conceito refere-se às
condições sistêmicas segundo as quais,
[...] em nível regional e planetário, as atividades humanas não devem
interferir nos ciclos naturais em que se baseia tudo o que a resiliência do
planeta permite e, ao mesmo tempo, não devem empobrecer seu capital
natural, que será transmitido às gerações futuras (MANZINI; VEZZOLI,
2005, p. 27).

Entende-se por resiliência a capacidade de sofrer uma ação negativa sem
sair, irreversivelmente, da condição de equilíbrio. Aplicado ao planeta, remete à ideia
de que a atividade humana em relação ao meio ambiente possui limites, que, ao
serem ultrapassados, provocam fenômenos ambientais.
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“A capacidade de carga da Terra não pode ser ultrapassada sem que
ocorram grandes catástrofes ambientais”, diz Romeiro (2003, p. 5). Como essa
capacidade é desconhecida, o autor alerta para a necessidade de adoção de uma
postura de precaução, que implica em agir antes que o pior aconteça.
Com base neste conceito, nem tudo que apresenta melhorias em relação ao
desempenho ambiental pode ser considerado sustentável. Manzini e Vezzoli (2005)
observam que, para serem ambientalmente sustentáveis, as ações devem atender
aos seguintes requisitos:
a) basear-se, fundamentalmente, em recursos renováveis;
b) otimizar o emprego dos recursos não-renováveis;
c)não gerar resíduos que o ecossistema não seja capaz de absorver.
Outro conceito fundamental abordado na citação anterior de Manzini e Vezzoli
(2005) é o de capital natural. Capital natural é o conjunto de serviços ambientais ou
benefícios que os seres humanos obtêm da natureza e que são produzidos pelas
interações que ocorrem nos ecossistemas.
Segundo a Avaliação Ecossistêmica do Milênio (AEM)1, muitos desses
serviços são essenciais à sobrevivência humana (alimentos, fibras, água doce,
controle de erosão, controle de clima, controle de poluição, retenção de sedimentos
e transportes, ciclo de nutrientes, madeira, lenha, controle de enchentes, controle de
doenças, sequestro de carbono, controle de clima local, medicamentos, tintas,
controle de pragas, biocombustíveis, controle da qualidade do ar, controle da água,
combustíveis, processamento de resíduos e proteção contra tempestades e
tsunamis), enquanto outros propiciam bem-estar (lazer, ecoturismo, valores
estéticos, valores espirituais, herança cultural e educação). Por não ter dono
específico, não poder ser substituído por outro equivalente, ser definido
economicamente como externalidade e ser de uso global e comum, esse capital tem
sido usado de forma insustentável e encontra-se bastante ameaçado.

1

A Avaliação Ecossistêmica do Milênio (AEM) consiste no maior inventário acerca das condições do uso da
natureza pelo Homem. Foi desenvolvido a pedido de Kofi Anann, então secretário-geral da ONU. Sua principal
finalidade é dar base científica para que governos, sociedade civil e empresas possam agir de forma a propiciar a
conservação e o uso sustentável dos ecossistemas e seus serviços.
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Dos 24 serviços ambientais elencados pela AEM como cruciais à
sobrevivência da humanidade, 60% – ou seja, 15 serviços – estão em
estágio acelerado de degradação [...]. Um fato concreto e indiscutível é que
as atividades humanas estão utilizando os serviços ambientais em um ritmo
tal que já não é mais garantida a capacidade dos ecossistemas de
atenderem às necessidades das futuras gerações. (ALMEIDA, 2007, p. 15).

Barbieri (2007) observa que a percepção da degradação ambiental varia de
acordo com os interesses envolvidos e isso faz com que a tomada de decisão seja
lenta. Apesar disso, as mudanças no ecossistema e as graves consequências por
todo o planeta têm induzido reações, como o aumento da regulamentação por parte
dos governos e o crescimento da pressão de grupos de interesse sobre as
empresas.
Para Almeida (2007) esse quadro vem se tornando cada vez mais complexo,
à medida que aumenta a percepção em relação à gravidade da situação. Neste
contexto, a gestão ambiental ganha cada vez mais importância.

2.1.1 Gestão Ambiental

O termo gestão ambiental deve ser entendido nesta pesquisa como as
diretrizes e as atividades administrativas e operacionais realizadas com o objetivo de
obter efeitos positivos sobre o meio ambiente. É por meio da gestão ambiental que a
empresa e o Estado se mobilizam para reduzir, eliminar ou prevenir os prejuízos
causados pela ação humana.
Através da gestão ambiental pública o governo adota instrumentos e
mecanismos para gerenciar atividades específicas de determinados segmentos
industriais e é com estes instrumentos e mecanismos que as empresas devem lidar
em sua gestão ambiental interna (BARBIERI, 2007).

2.1.1.1 Gestão Ambiental Pública
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De acordo com Barbieri (2007), a gestão ambiental pública diz respeito à ação
do poder público em conformidade com uma política pública ambiental, que consiste
em um conjunto de objetivos, diretrizes e instrumentos empregados para produzir
determinados efeitos sobre o meio ambiente.
Os instrumentos de política pública ambiental, de acordo com o autor, podem
ser classificados em três grupos: os de comando e controle, os econômicos e os
genéricos (Quadro 2). Os mecanismos de comando e controle, incluindo medidas
administrativas e judiciais, são essenciais para impedir no curto prazo a degradação
ambiental. Os econômicos incentivam a adoção de soluções para as causas, ao
atuarem sobre a estrutura de custo e benefício das empresas. Mas, Barbieri (2007)
ressalta que cabem aos mecanismos gerais, como a educação ambiental e o
desenvolvimento tecnológico as mais eficazes contribuições no longo prazo.
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Gênero

Espécies
•
•
•
•

Comando e controle

•

•
•
•
•
•
•
•
Econômicos

•
•
•
•
•
•
•

Gerais
•
•

emissão
qualidade
desempenho
tecnológicos

Padrão de
Padrão de
Padrão de
Padrões

Proibições e
restrições sobre produção, comercialização e uso de produtos e
processos
Licenciamento
ambiental
Zoneamento
ambiental
Estudo prévio
de impacto ambiental
sobre a poluição
sobre o uso de recursos naturais
fiscais para reduzir emissões e conservar recursos
para conservação de recursos ambientais
em condições especiais

Tributação
Tributação
Incentivos
Remuneração
Financiamentos

Criação e
sustentação de mercados de produtos ambientalmente saudáveis
Permissões
negociáveis
Sistema de
depósito-retorno
Poder de
compra do Estado
desenvolvimento científico e tecnológico
ambiental
conservação
público

Apoio ao
Educação
Unidades de
Informações ao

Quadro 2: Classificação dos instrumentos de política pública ambiental.
Fonte: Barbieri (2007, p. 73).
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2.1.1.2 Gestão Ambiental Empresarial

A busca de soluções para os problemas ambientais exige que empresários
assumam uma nova postura, passando a considerar o meio ambiente em suas
decisões. Essa atitude não é apenas fruto de despertar de consciência, mas
principalmente, das pressões exercidas pelos governos, pela sociedade e pelo
mercado, reciprocamente (BARBIERI, 2007).
A pesquisa nacional de opinião O que o Brasileiro pensa do Meio Ambiente,
do Desenvolvimento e da Sustentabilidade, organizada por Crespo (1997) e
realizada desde 1992 pelo Instituto de Estudos da Religião (ISER) em parceria com
o Ministério do Meio Ambiente (MMA), revelou mudanças na forma como o
empresariado é visto. Na pesquisa de 1992 os empresários eram considerados os
principais vilões do meio ambiente e vistos com desconfiança pelos demais setores.
Já na pesquisa de 1997
Esta desconfiança foi cedendo terreno para a idéia de que o empresário é
um importante parceiro na tarefa de construir os alicerces da
sustentabilidade. Esta mudança de percepção é sentida pelos empresários,
que reconhecem a sua parcela de responsabilidade pelos danos ambientais
provocados pela atividade produtiva. Se antes se batiam pela tese de que
não há atividade econômica sem impacto, agora admitem que é possível
reduzi-lo, e o desafio da sustentabilidade coloca a necessidade de fazê-lo
ao máximo. (CRESPO, 1997, p.65).

A atuação ambiental empresarial pode ter três níveis de abordagem: de
controle, preventiva e estratégica. A abordagem de controle, explica Barbieri (2007)
é a atuação do tipo reativa, voltada para impedir os efeitos negativos de um serviço,
produto ou processo produtivo sobre o meio ambiente. Geralmente tem o objetivo de
atender às exigências legais e às pressões de grupos. O envolvimento da alta
direção é esporádico e a percepção é a de custo adicional.
A abordagem preventiva, de acordo com o mesmo autor, consiste em atuar
nas causas. As ações típicas são preventivas e também corretivas, envolvendo,
geralmente, o uso eficiente dos recursos de produção, a substituição de insumos e o
emprego de tecnologias limpas. A percepção é de redução de custo e aumento da
produtividade.
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Na abordagem estratégica, o autor esclarece que as questões ambientais e
as soluções conduzidas são percebidas como oportunidades para obtenção de
vantagem competitiva. As ações típicas são corretivas, preventivas e antecipatórias
e o envolvimento da alta administração é permanente e sistemático.
A pesquisa organizada por Crespo (1997) aponta para o fato de que, tirando
uma minoria que representa a vanguarda, “o empresariado [brasileiro] continua
agindo segundo uma orientação reativa, isto é, respondendo exclusivamente às
pressões do setor público ou à das comunidades locais, onde os impactos causados
pelas atividades são logo sentidos”. (CRESPO, 1997, p. 66).
Existem diferentes construções conceituais acerca de como os problemas
ambientais podem ser tratados por uma empresa, de modo a orientar suas decisões
e atividades. Esses conceitos são expressos por meio de modelos de gestão
ambiental específicos, alguns dos quais são apresentados a seguir.

2.1.1.2.1 Ecoeficiência

A ecoeficiência surgiu da necessidade do World Business Council for
Sustainable Development (WBCSD) apresentar uma proposta de atuação ao meio
empresarial, para a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e
Desenvolvimento, também conhecida como Conferência do Rio, realizada em 1992,
no Rio de Janeiro. Para o WBCSD
[...] a ecoeficiência e alcançada mediante o fornecimento de bens e
serviços a preços competitivos que satisfaçam as necessidades humanas e
tragam qualidade de vida, ao mesmo tempo em que reduz
progressivamente o impacto ambiental e o consumo de recursos ao longo
do ciclo de vida, a um nível, no mínimo, equivalente à capacidade de
sustentação estimada da Terra. (WBCSD, 1992 apud VINHA, 2003, p.177).

Os elementos básicos da ecoeficiência são:

35

a) redução da quantidade de material utilizado na produção de bens e
serviços;
b) redução da intensidade de energia utilizada na produção nos bens e
serviços;
c) redução da dispersão de material tóxico;
d) apoio à reciclagem;
e) maximização do uso sustentável dos recursos naturais;
f)

extensão da durabilidade dos produtos.

Barbieri (2007) esclarece que
A ecoeficiência baseia-se na idéia de que a redução de materiais e energia
por unidade de produto ou serviço aumenta a competitividade da empresa,
ao mesmo tempo em que reduz as pressões sobre o meio ambiente, seja
como fonte de recurso, seja como depósito de resíduos. (BARBIERI, 2007
p. 138).

Isso significa que as empresas podem melhorar seu desempenho ambiental e
econômico, por meio da redução da entrada de materiais, como recursos naturais,
água e energia, por unidade de produção. O uso mais racional dos recursos
produtivos impacta a competitividade, promovendo, na prática, a conciliação da
preservação ambiental e da atividade econômica.
Almeida (2005) retoma o conceito de resiliência ao lembrar que uma empresa,
para ser ecoeficiente, precisa respeitar a capacidade do sistema natural de manterse em equilíbrio.
Ignorar a resiliência do sistema natural em que opera e no qual interfere é
um risco mortal para a empresa [...]. O uso excessivo do recurso natural
rompe o equilíbrio do sistema ambiental e social e quebra o sistema
econômico. (ALMEIDA, 2005, p. 137).

A Rede Brasileira de Ecoeficiência, fundada pelo Conselho Empresarial
Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), filiado à rede do WBCSD,
enumera os seguintes benefícios do emprego da ecoeficiência:
a) redução de custos pela otimização do uso de materiais e energia,
processos mais eficientes e redução da disposição de resíduos;
b) produtos desenvolvidos através de processos inovadores e criativos;
c) abertura de novos mercados;
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d) melhoria da imagem da organização e/ou marca;
e) incremento da fidelidade de clientes;
f) atração

de

financiamento

e

investimento,

particularmente

de

instituições conscientes;
g) melhoria do nível de motivação dos empregados;
h) redução de riscos;
i) melhoria das comunicações internas e externas.
Apesar desses benefícios, o Instituto Ethos (2005) observa que o emprego da
ecoeficiência não é prioridade no meio empresarial brasileiro. Uma pesquisa
realizada em 2002 pela revista Exame e pelo Instituto Ethos demonstra que de 100
empresas

afiliadas

à

instituição,

que

promoviam

educação

ambiental

e

investimentos sociais, apenas 20 adotavam ações de ecoeficiência.
Para que sua implementação seja priorizada, o Instituto Ethos (2005) faz as
seguintes considerações:
a) produtos e serviços devem ser precificados pelo custo total, ou seja,
deve-se embutir no preço o custo das externalidades e dos impactos
ambientais, como o desperdício e a poluição. A internalização desses
custos nos orçamentos das empresas e dos consumidores, de maneira
transparente, funcionaria como incentivo à produção e ao consumo
conscientes.
b) o Estado deve emitir regulamentação pertinente, aplicar taxas sobre a
poluição, criar licenças negociáveis para a poluição, estabelecer
pagamentos pelo uso de recursos naturais ou privatizar ativos naturais.
O problema é que tanto a precificação pelo custo total, quanto os
investimentos em proteção ambiental significam aumento de custo para
empresas e consumidores. A agregação de valores como reciclabilidade,
biodegradação e despoluição encarece os produtos e os serviços e não
traz benefícios imediatos para a sociedade, pois os resultados só se
verificam a médio e longo prazo. Daí a resistência à sua implantação.
(INSTITUTO ETHOS, 2005, p. 9).
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2.1.1.2.2. Produção mais Limpa

Desenvolvida pela Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD) em 1989, a Produção Mais Limpa, também conhecida como PmaisL, é a
base do programa de prevenção ambiental proposto pelo Programa das Nações
Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA).
O conceito de PmaisL adotado aqui se apóia na Rede Brasileira de Produção
mais Limpa, segundo a qual a metodologia consiste na aplicação contínua de uma
estratégia técnica, econômica e ambiental, integrada a processos, produtos e
serviços, de modo a permitir o crescimento econômico sem prejuízo ao meio
ambiente, através dos seguintes objetivos:
a) aumentar a produtividade através do uso mais eficiente dos materiais,
energia e água;
b) promover a melhora da performance ambiental através da redução de
resíduos e emissões;
c) reduzir o impacto ambiental dos produtos em todo seu ciclo de vida
através de um projeto ecológico e economicamente eficiente.
A prioridade é evitar a geração de resíduos e emissões (nível 1). Os resíduos
que não puderem ser evitados devem, de preferência, ser reintegrados ao processo
produtivo da própria empresa (nível 2). A opção de nível 3 deve ocorrer quando não
for possível o reaproveitamento interno, neste caso, os resíduos devem ser
encaminhados para reciclagem fora da empresa ou, na impossibilidade, para
tratamento e disposição final em local adequado (Figura 1).
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Figura 1: Níveis de intervenção da PmaisL.
Fonte: CEBDS, 1999, p. 24.

De acordo com a Rede Brasileira de Produção Mais Limpa a aplicação da
metodologia traz benefícios para a empresa, como:
a) conscientização ambiental coletiva e comprometimento em todos os
níveis hierárquicos para a melhoria da eficiência dos processos
produtivos;
b) redução de custos pela otimização do uso de materiais, energia,
combustível etc.;
c) estímulo à reutilização e à reciclagem;
d) melhoria da imagem junto aos diversos parceiros: funcionários,
comunidade, fornecedores, clientes e outros.
Para a Rede Brasileira de Produção Mais Limpa, a sociedade em geral
também ganha, pois a adoção da PmaisL propicia:
a) disseminação da consciência ambiental;
b) preservação dos recursos naturais pela otimização do uso de matériaprima, água, energia, combustível e pelo estimulo à reutilização e à
reciclagem;
c) gerando novas fontes de emprego e renda pelo estímulo ao
desenvolvimento de parcerias para o aproveitamento dos resíduos;
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d) aumento da vida útil dos aterros sanitários em função da redução da
disposição dos resíduos.
Apesar dos benefícios mencionados, os maiores obstáculos para a prática da
PmaisL decorrem da resistência à mudança; da falta de informação sobre a técnica;
da pouca importância dada ao ambiente natural; da não existência de políticas
nacionais que dêem suporte às atividades de PmaisL; da alocação incorreta dos
custos ambientais e investimentos e de barreiras técnicas (Conselho Empresarial
Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável – CEBDS).
[...] as organizações ainda acreditam que sempre necessitariam de novas
tecnologias para a implementação de PmaisL, quando na realidade,
aproximadamente 50% (site da UNIDO) da poluição gerada pelas empresas
poderia ser evitada somente com a melhoria em práticas de operação e
mudanças simples em processos. (UNIDO/UNEP, apud CEBDS. Disponível
em: <http://www.cebds.org.br/cebds/eco-pmaisl-barreiras.asp>).

2.1.1.2.3 Ecodesign

De acordo com Kazazian (2005), o Ecodesign é uma abordagem que consiste
“em reduzir os impactos de um produto ao mesmo tempo em que conserva a sua
qualidade de uso (funcionalidade, desempenho), para melhorar a qualidade de vida
dos usuários de hoje e de amanhã.” Essa abordagem tem foco na concepção de
produtos e processos que reduzam a poluição em todo o ciclo de vida.
Na busca do melhor compromisso, o criador seleciona e articula soluções
sobre todo o ciclo de vida do produto, integrando o conjunto dos impactos
ambientais. O ecodesign é uma abordagem que exige uma nova maneira de
conceber. (KAZAZIAN, 2005, p. 36).

A ideia central é a de que a preocupação com a preservação ambiental gera
muito mais benefícios quando ocorre durante a fase de projeto, ou seja, antes de se
especificar produtos e definir processos. Para isso, o Ecodesign busca, segundo
Kazazian (2005), avaliar os aspectos ambientais e os impactos potenciais
associados a um produto, como os insumos, as matérias-primas, os processos de
produção, o transporte, a distribuição, a utilização pelo consumidor, o reuso, a
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reciclagem e a disposição final, de forma a identificar oportunidades de melhoria dos
aspectos ambientais da empresa.

2.1.2 Sistema de Gestão Ambiental

Sistema de Gestão Ambiental (SGA) é um conjunto de atividades
administrativas e operacionais interrelacionadas para abordar os problemas
ambientais. Um SGA requer a formulação de diretrizes, definição de objetivos,
coordenação de atividades e avaliação de resultados alcançados (BARBIERI, 2007).
Para o autor, um ponto fundamental para o sucesso de um SGA é o
comprometimento da alta direção, pois disso depende a disseminação das
preocupações ambientais entre funcionários e a integração de todas as áreas da
organização.
Entre os modelos de SGA existentes encontra-se o desenvolvido pela
International Organization for Standardization (ISO), cujas normas são a NBR ISO
14001:2004 – Sistema de Gestão Ambiental – requisitos com orientação para uso; e
a NBR ISO 14004:2005 – Sistema de Gestão Ambiental – diretrizes gerais sobre
princípios, sistemas e técnicas de apoio. Essas duas normas são voluntárias e
podem ser aplicadas em qualquer tipo de organização.
Um SGA, de acordo com a NBR ISO 14001:2004, requer que a organização
a) estabeleça uma política ambiental apropriada;
b) descubra os aspectos e impactos decorrentes de suas atividades,
produtos e serviços, existentes ou planejados, para determinar os
impactos ambientais significativos;
c) identifique os requisitos legais aplicáveis;
d) determine prioridades e estabeleça objetivos e metas ambientais
apropriadas;
e) estabeleça uma estrutura e programas para implementar a política e
atingir objetivos e metas;
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f) facilite as atividades de planejamento, controle, monitoramento, ação
preventiva e corretiva, auditoria e análise para assegurar que a política
seja obedecida e que o SGA permaneça apropriado; e
g) seja capaz de adaptar-se às mudanças de circunstâncias.
De acordo com Crespo (1997), as micro, pequenas e médias empresas
encontram grande dificuldade de incorporar a variável ambiental em seus negócios,
em função da limitação financeira que as impede tanto de desenvolver e adotar um
planejamento de longo prazo, como de perceber as questões ambientais como
abordagem estratégica. Os resultados da pesquisa apontam que há um consenso de
que resolver esse problema é um grande desafio, visto que, segundo o SEBRAE
(Serviço de Apoio a Micro e Pequenas Empresas) de São Paulo, 98,5% dos 5,1
milhões de empresas brasileiras são de micro e pequeno porte. Se, por um lado, a
capilaridade das Micro e Pequenas Empresas (MPEs) representa um desafio, por
outro lado, a grande capacidade de absorção de mão-de-obra faz delas as melhores
propagadoras da preocupação ambiental na sociedade.

2.1.2.1 Aspectos e Impactos Ambientais

Para Barbieri (2007), a avaliação das interações das atividades de
determinada organização com o meio ambiente permite buscar a melhoria dos
processos, de modo a minimizar os impactos ambientais. Para que tal avaliação
ocorra é necessário que a organização faça um levantamento dos aspectos e dos
impactos ambientais relacionados às suas atividades.
A NBR ISO 14001:2004 define aspecto ambiental como os “elementos das
atividades, produtos e serviços de uma organização que podem interagir com o meio
ambiente” e impacto ambiental como “qualquer modificação do meio ambiente,
adversa ou benéfica, que resulte no todo ou em parte, das atividades, produtos ou
serviços de uma organização”.
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Com base nessas definições, as organizações devem identificar os aspectos
ambientais significativos de suas atividades, ou seja, aqueles que têm ou possam ter
impactos ambientais significativos, visando a controlá-los, reduzi-los ou eliminá-los.
(BARBIERI, 2007). No entanto, não há na Norma uma definição clara do que seja
um impacto significativo, como também não consta indicação de critérios para tal
avaliação. A NBR ISO 14001:2004 recomenda apenas que, para determinar a
significância de um aspecto, seja considerado:
a) critérios de escala, severidade e duração do impacto;
b) requisitos legais aplicáveis;
c) preocupação com as partes interessadas, internas e externas.
No caso específico do Estado do Rio de Janeiro, a Pesquisa Gestão
Ambiental, realizada pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (FIRJAN,
2009), identificou que as indústrias fluminenses estão, de maneira geral, cientes de
seus aspectos e impactos ambientais. A pesquisa apontou que os resíduos sólidos
são os principais resíduos gerados nas empresas consultadas (82,9%). Em seguida,
aparecem os efluentes líquidos (39,8%), os ruídos e vibrações (37,7%) e as
emissões atmosféricas (18,4%).
A principal razão para a implantação de iniciativas ambientais nas empresas,
de acordo com a pesquisa, foi a necessidade de adequação à legislação ambiental
(61,0%), seguida de fatores como a conscientização ambiental e pessoal (55,1%), a
preservação ambiental (50,5%), a qualidade de vida do trabalhador (49,5%), a
responsabilidade social (48,4%), a imagem da empresa (38,5%), manter padrões de
produção (31,8%), adequar-se às demandas do mercado (31,0%), reduzir custos de
produção (29,7%), obter certificação ambiental (24,1%), atender às exigências de
financiadores (19,3%) e aumentar a receita com a venda de resíduos (14,4%).
As empresas revelaram que as principais dificuldades para a melhoria
ambiental foram a falta de recursos financeiros (11,0%) e a conscientização
ambiental (10,7%). Mesmo divididas por porte, a conscientização ambiental continua
entre as duas respostas mais citadas das grandes, médias e pequenas empresas.
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2.1.3 Indicadores de Sustentabilidade Ambiental

De acordo com a Organização para a Cooperação Econômica e o
Desenvolvimento (OECD), de uma maneira geral, “um indicador deve ser entendido
como um parâmetro, ou valor derivado de parâmetros que apontam e fornecem
informação sobre o estado de um fenômeno [...]” (OECD2, 1993 apud BELLEN,
2006, p. 42). Sendo assim, um indicador pode informar sobre o progresso de uma
meta ou deixar mais clara uma tendência que não seja evidente.
Para Tunstall (1994, apud BELLEN, 2006, p. 43), as principais funções dos
indicadores são:
a) avaliação de condições e tendências;
b) comparar situações;
c) avaliar as condições e tendências em relação às metas e objetivos;
d) prover informações de advertência;
e) antecipar condições e tendências.
A importância dos indicadores reside no fato de apoiarem a tomada de
decisão e nortearem políticas. Para Gallopin (1996, apud BELLEN, 2006), os
indicadores de sustentabilidade podem ser considerados os componentes da
avaliação do progresso em direção ao desenvolvimento sustentável.
Bellen

(2006)

menciona

que

alguns

sistemas

de

indicadores

de

desenvolvimento sustentável no âmbito econômico, social e ambiental têm sido
desenvolvidos, no entanto, uma das barreiras verificadas para a utilização em escala
global é a heterogeneidade existente entre os países em relação a aspectos como:
nível de industrialização, estrutura econômica, espaço geográfico, entre outros. Um
exemplo fácil de compreender é quanto à qualidade do ar, tendo em vista os
aspectos específicos mencionados. Em virtude disso, Bellen (2006, p. 49) explica
que “os maiores esforços em termos de desenvolvimento desses indicadores têm
sido concentrados em métodos aplicáveis nos níveis subnacional, regional e local”.
2

A publicação regular da OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) é, atualmente, a
maior fonte de indicadores ambientais.
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Independentemente da dificuldade de formulação e aplicação de um sistema
transnacional, Bellen (2006) ressalta que os sistemas de indicadores de
desenvolvimento sustentável devem atender aos seguintes requisitos:
a) ser mensuráveis ou observáveis;
b) ter disponibilidade de dados;
c) possuir metodologia clara e padronizada para coleta, processamento
dos dados e construção dos indicadores;
d) considerar as dificuldades de monitoramento (tempo, tecnologia,
custos);
e) ter aceitação política, pois quando os indicadores não são legitimados
podem ser desconsiderados pelos tomadores de decisão;
f) ocorrer a partir de um processo participativo que conte com a opinião
de diversos atores sociais a ser incorporada, pelos especialistas, ao
sistema;
g) proporcionar bases sólidas para comparações e tomadas de decisão.
Em relação à comunicação dos resultados alcançados pelas empresas, coube
a Global Reporting Initiative (GRI)3 a iniciativa, em escala mundial, de chegar a um
consenso a respeito de uma série de diretrizes acerca de como relatar as ações de
responsabilidade social e ambiental. As Diretrizes para a Elaboração de Relatórios
de Sustentabilidade (GRI, 2006a) buscam estabelecer um padrão internacional,
elevando a qualidade dos relatórios a um nível passível de comparação,
consistência e utilidade.
O modelo estabelece princípios, estrutura para relatar e propõe um conjunto
de indicadores organizados nas dimensões econômica, ambiental e social,
subdivididos em categorias, aspectos e em indicadores quantitativos ou qualitativos.
A escolha dos indicadores depende das características e prioridades de cada
organização e de seus stakholders.
A primeira versão das Diretrizes para Relatórios de Sustentabilidade é de
2000, que foi construída dentro de um processo de engajamento voluntário
3

A Global Reporting Initiative (GRI) é uma organização não-governamental internacional, com sede em
Amsterdã, Holanda, cuja missão é desenvolver e disseminar globalmente diretrizes para a elaboração de
relatórios de sustentabilidade utilizadas voluntariamente por empresas de todo o mundo.
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internacional de representantes do setor empresarial, ONGs, organizações
trabalhistas, investidores, ativistas de direitos humanos, empresas de consultoria,
agências da ONU, entre outras partes interessadas. Em 2002, foi lançada a G2,
segunda geração das diretrizes, publicada em português em 2004, com o apoio do
Instituto Ethos. Em 2006, foi a vez da G3, terceira geração das diretrizes. Nesse
mesmo ano foi lançada no Brasil a versão em português, após amplo trabalho que
envolveu o Instituto Ethos, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial
(ABERJE) e o Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getulio Vargas
(GVces). Em 2007, a GRI e o Instituto Ethos assinaram uma parceria formal para
fortalecimento da G3 no Brasil.
A GRI encoraja as empresas a:
a) reportar o processo de implementação dos princípios;
b) estabelecer metas para as três dimensões da sustentabilidade;
c) identificar as melhorias alcançadas;
d) relatar se os objetivos foram ou não atingidos e
e) avaliar o alinhamento entre a política de sustentabilidade corporativa e
sua efetiva realização.
Na dimensão ambiental da sustentabilidade, a GRI (2006b) apresenta 30
indicadores, entre essenciais e adicionais, englobados pelos tópicos materiais (2),
energia (5), água (3), biodiversidade (5), emissões, efluentes e resíduos (10),
produtos e serviços (2), conformidade (1), transporte (1) e geral (1).
O

Instituto

Ethos e

o

SEBRAE

com o

objetivo

de

incentivar a

Responsabilidade Social Empresarial (RSE) entre as MPEs publicaram em 2003 um
guia com indicadores e outras ferramentas de gestão para empresas desses portes.
Trata-se de uma ferramenta de auto-avaliação da gestão empresarial no que se
refere à incorporação de práticas de responsabilidade social, inclusive em relação ao
meio ambiente. O Instituto Ethos (2007) revisou o conteúdo desses indicadores e
adaptou-o para preenchimento online.
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2.2 DESENVOLVIMENTO LOCAL

Durante muito tempo o desenvolvimento foi visto como um processo exógeno,
promovido por meio de políticas públicas baseadas na concessão de incentivos
fiscais, obras de infraestrutura, controle da concorrência ou, ainda, da instalação de
empresas privadas de grande porte, esperados pela comunidade de forma passiva
(TENÓRIO, 2007; DOWBOR, 2008).
De acordo com Tenório (2007), foi somente a partir da década de 1990 que a
questão do desenvolvimento passou a ser tratada pela ótica do “local”, ou seja, a
partir de iniciativas de desenvolvimento com base nas características e
potencialidades de um território.
Quanto a essa mudança de abordagem, Tenório (2007) diz o seguinte:
O diferencial desse processo, em relação aos anteriores, está no fato de
que esta proposta de desenvolvimento passa a ser estruturada a partir dos
próprios atores locais, e não mais pelo planejamento centralizado, de cima
para baixo. Desta forma, quase todas as novas teorias econômicas que
trabalham com a questão regional apresentam como ponto comum a
tentativa de incorporar o processo geral de reestruturação produtiva e de
acelerada divisão internacional do trabalho com a utilização de modelos que
dão suporte às estratégias de localização das firmas e às estratégias de
desenvolvimento regional. (TENÓRIO, p. 87, 2007).

Dowbor (2008) corrobora a ideia de que o desenvolvimento não se resume a
projetos pontuais voltados ao crescimento econômico, mas diz respeito à
capacidade de auto-organização local, à riqueza do capital social, à participação
cidadã e à mobilização de diferentes atores sociais. Nessa nova ordem, os aportes
externos são importantes, porém devem complementar uma dinâmica que pertence
ao local.
Quando se visa ao desenvolvimento local, afirma Dowbor (2008), os
problemas sociais, econômicos e ambientais não podem mais ser resolvidos
unicamente pela ação do Estado, mas pela participação de todos os interessados. O
desenvolvimento, então, resulta da articulação inteligente de diversos atores e
diferentes tipos de aportes.
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O autor lembra que experiências de desenvolvimento local bem sucedidas
têm como característica principal se apoiarem no estabelecimento de parcerias entre
diversos atores, que se articulam para dinamizar uma região. Trata-se de somar a
participação de diversas instâncias do governo, das instituições públicas de apoio,
da academia, das empresas privadas e da sociedade para aumentar a produtividade
dos esforços e maximizar resultados. Essas parcerias permitem que iniciativas,
antes isoladas, fragmentadas ou dispersas se tornem complementares.
Por mais esforços que se façam no plano federal ou estadual, o papel do
município é fundamental, pois é ele nele que estão os atores que conhecem as
questões locais e que podem se articular, organizar e monitorar, efetivamente, as
ações implementadas (DOWBOR, 2008):
Não se pode imaginar uma economia que seja produtiva sem que as suas empresas
o sejam. Da mesma forma como a economia se apóia num conjunto de empresas, o
desenvolvimento do país precisa se apoiar em unidades territoriais básicas, que têm
de ser administradas de forma racional e produtiva. Na realidade, os municípios
constituem os blocos com os quais se constrói o país. Ainda que as instâncias
superiores de gestão sejam importantes, criando grandes infra-estruturas,
assegurando equilíbrio macro-econômico e desenvolvendo políticas tecnológicas, todo
esse empenho deve se materializar em territórios bem geridos, sendo apropriado de
forma inteligente, democrática e participativa pelos atores locais. (DOWBOR, 2008,
p.8)

Se para a obtenção de produtividade sistêmica é necessário que o apoio do
Governo esteja integrado ao nível local, também é fundamental, alerta o autor, que
os atores locais aprendam a otimizar o uso dos seus recursos naturais, humanos,
sociais, culturais e econômicos. O apoio descentralizado à gestão local favorece o
fortalecimento da gestão participativa e a democratização dos processos locais de
decisão; permite a geração de soluções institucionais menos rígidas; oportuniza a
escolha de instrumentos e meios de gestão mais adequados e a formação e
informação direcionadas a necessidades específicas.
Quanto à questão do poder decisório, Tenório (2007) diz que não se pode
mais falar de um centro monopolista e de uma periferia que apenas negocia a forma
de aplicação, pois os contextos nos quais as decisões são tomadas colocam frente a
frente uma gama de atores, como empresas, sociedade civil organizada, bancos e
instituições de crédito etc., fazendo emergir novos conceitos como redes de políticas
locais governança e gestão social.
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Essas mudanças nas relações conduzem a extrapolação das questões
ligadas ao social e ao produtivo, estendendo-se às questões ambientais, “já que a
sustentabilidade do território é mister para a sobrevivência da rede ali estabelecida,
pois é nele que são exercidas suas vocações, possibilidades e condições” (VILLELA
e PINTO, p. 1078, 2009)
Frente a essas novas configurações, Villela e Pinto (2009) também abordam a
necessidade de uma postura de diálogo tendo em vista as limitações, os conflitos e
as possibilidades inerentes ao processo de negociação:
Teoricamente, os representantes das diferentes esferas devem
compreender conjuntamente suas possibilidades e seus limites de ação,
buscando negociar os conflitos de interesses existentes. A identificação
desses limites e conflitos é também um meio de entender as “múltiplas
dimensões” dos recursos e vocações locais que são fundamentais para a
sustentabilidade socioambiental do local em questão. Esse percurso da
sustentabilidade requer a prática dialógica, que embasa a negociação
continua entre os atores. (Villela e Pinto p. 1078, 2009).

Sob essa ótica, os Arranjos Produtivos Locais (APLs) constituem importante
esforço de articulação envolvendo administrações públicas, empresas, academia,
sociedade civil, redes de pesquisa, entre outros agentes.

2.2.1 Arranjos Produtivos Locais

O interesse pela dimensão local vem aumentando desde o surgimento de
aglomerados industriais inovativos e competitivos, como o do Vale do Silício, nos
EUA, e o da região da Terceira Itália. Buscando entender a importância da
concentração geográfica das empresas e das fontes locais de competitividade em
relação ao crescimento, à capacidade inovativa e ao desenvolvimento regional,
foram desenvolvidos conceitos como Cluster, Distritos Industriais, Arranjos
Produtivos Locais (APLs) e Sistemas Produtivos e Inovativos Locais (SPILs), entre
outros.
No Brasil, a análise da dimensão local a partir do conceito de APLs é uma das
que mais se destaca. Estudos realizados pela Rede de Pesquisa Interdisciplinar
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(RedeSist), sediada no Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, a partir de 1998, possibilitou o desenvolvimento de uma proposta de
entendimento dos aglomerados em países em desenvolvimento. Para a RedeSist
um APL corresponde a uma concentração geográfica e setorial, geralmente de
micro, pequenas e médias empresas, com algum vínculo de cooperação entre si e
com outros atores com objetivo de aumentar a competitividade.
De acordo com o Termo de Referência para Política Nacional de Apoio ao
Desenvolvimento de APLs (2004), elaborado pelo Grupo de Trabalho Permanente
para Arranjos Produtivos Locais (GTP APL), a existência de um APL é reconhecida
a partir de um conjunto de variáveis, presentes em diferentes graus de intensidade e
de um número significativo de empreendimentos no território e de indivíduos que
atuam em torno de uma atividade produtiva predominante, além de compartilhar
formas percebidas de cooperação e algum mecanismo de governança.
Para Lastres e Cassiolato (2004), as principais vantagens do foco em APLs
consistem em:
a) extrapolar a visão tradicional baseada na empresa, setor ou cadeia
produtiva, permitindo estabelecer uma ponte entre o território e as
atividades econômicas;
b) focalizar diferentes agentes, como instituições de educação, de
treinamento, de promoção e de financiamento e atividades conexas
que, usualmente, caracterizam um sistema produtivo local;
c) cobrir o espaço real onde ocorre o aprendizado, onde são criadas as
capacitações e fluem os conhecimentos tácitos.
Além das vantagens percebidas da atuação com foco em APLs, os arranjos,
em si, constituem-se em importante fonte geradora de vantagens competitivas, pois,
permitem a geração de economias de escala, a eficiência coletiva e o investimento
em inovação, em decorrência do aproveitamento de vantagens associadas à
proximidade física das empresas e das identidades culturais, sociais e profissionais.
Estas vantagens abrangem a presença da mão-de-obra especializada, de
fornecedores e do conhecimento tácito acumulado, que propiciam reduções de
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custos e ganhos de produtividade, bem como novas externalidades criadas através
de ações conjuntas das firmas locais concorrentes, que desenvolvem sistemas de
integração

e

cooperação,

como

consórcios,

cooperativas

de

crédito,

compartilhamento de ativos, além de relações mais intensas com instituições de
ensino e pesquisa, motivadas pela convergência de interesses e perspectiva de
ganhos coletivos.
A experiência brasileira na organização de APLs é relativamente recente.
Com base nos resultados das pesquisas efetuadas pela RedeSist, intensificou-se o
debate que teve como consequência a inserção do tema no Plano Plurianual de
Ações (PPA) do Governo Federal para 2004-2007 e, posteriormente, para 20082011. O objetivo é orientar e coordenar os esforços governamentais na indução do
desenvolvimento local, buscando-se, em consonância com as diretrizes estratégicas
do governo, a geração de emprego e renda e o estímulo às exportações.
A opção estratégica pela atuação em APLs, no Brasil, decorre do
entendimento de que políticas de fomento a micro e pequenas empresas são mais
efetivas quando direcionadas a aglomerados, tendo em vista que a elevação do
potencial competitivo advém de ganhos decorrentes de uma maior cooperação entre
firmas.

2.2.1.1 A Importância das Micro e Pequenas Empresas

Se por um lado os interesses das médias e grandes empresas sempre
receberam maior atenção, reforçada pelo processo de reestruturação, que levou a
fusões e incorporações, tornando o poder econômico dessas organizações ainda
mais concentrado e, consequentemente, com maior capacidade de interferir na
condução das políticas públicas, os micro e pequenos empreendimentos vêm
adquirindo grande importância na geração de trabalho e renda, o que justifica o
interesse do governo em valorizar e incentivar tais negócios através da adoção de
políticas de apoio direcionadas a empreendimentos desses portes.
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A representatividade das MPEs pode ser expressa em números. De acordo
com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2010), em 2009, 73,56%
(38,4 milhões) dos postos de trabalho da iniciativa privada foram gerados por
empreendimentos de até dez trabalhadores. Esses 38,4 milhões de postos
equivalem a 54,4% do total da ocupação nacional em 2008.
De modo geral, o aumento da participação dos empreendimentos de micro e
pequeno porte estão associados ao empreendedorismo, ao movimento de
terceirização da produção de bens e serviços, ao surgimento de nichos de mercado
e a novas formas de se fazer negócios. Os mercados estão sendo fragmentados em
nichos e segmentados por clientes. A produção em larga escala e a mídia tradicional
estão sendo substituídas pela produção customizada e por portais interativos, sites,
comércio eletrônico e outros recursos da rede internacional. A Internet possibilita
que MPEs operem, junto a clientes, fornecedores e demais entidades do mercado,
como se fossem grandes organizações (SEBRAE, 2003a; IPEA, 2010).

2.2.3 Governança

A

partir

dos

anos

80,

agências

internacionais

de

financiamento,

principalmente o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI), passaram
a analisar a questão da governabilidade, relacionando-a com as condições de
sustentação das políticas de ajuste em contexto democrático.
Os trabalhos do Banco Mundial passam a referir-se ao termo governança
como o exercício da autoridade, controle, gerenciamento, poder e governo,
associando a boa governança à capacidade governativa:
[...] [Good] governance is central to creating and sustaining an environment
which fosters strong equitable development, and it is an essential
complement to sound economic policies. (BANCO MUNDIAL, 1992, apud
SANTOS, 2001).

52

Dessa forma, a boa governança passa a ser requisito para um
desenvolvimento que incorpora justiça social e respeito aos direitos humanos ao
crescimento econômico (SANTOS, 2001).
O conceito, no entanto, não se reduz aos aspectos administrativos e a
eficácia do Estado. Na literatura recente o termo governança vem sendo empregado
de diferentes maneiras, em diversos contextos, sendo, geralmente, associado a uma
estratégia de gestão que visa à articulação institucional eficaz.
Fischer (1993, p.19), considera que governança “é um conceito plural, que
compreende não apenas a substância da gestão, mas a relação entre os agentes
envolvidos, a construção de espaços de negociação e os vários papéis
desempenhados pelos agentes do processo”. O ponto crucial está na capacidade de
articulação do Estado com a sociedade e no reconhecimento de que a eficiência
administrativa não pode ser separada questão da política e da democracia. Desta
forma, a discussão contemporânea sobre o conceito de governança incorpora
[...] questões relativas a padrões de articulação e cooperação entre atores
sociais e políticos e arranjos institucionais que coordenam e regulam
transações dentro e pelas fronteiras do sistema econômico. Incluem-se aí,
não apenas os mecanismos tradicionais de agregação e articulação de
interesses, tais como partidos políticos e grupos de pressão, como também
redes sociais informais (de fornecedores, famílias, gerentes), hierarquias e
associações de diversos tipos. (SANTOS, 2001, p.9).

Villela e Maia (2009) explicam que o termo governança passou a fazer parte
da literatura, caracterizando a ação conjunta entre instituições públicas, setor
privado e sociedade civil, devido às dificuldades encontradas na atuação isolada,
tanto do Poder Público, quanto de empresários e da sociedade civil, no que diz
respeito ao

desenvolvimento

sócio-econômico de

territórios.

Diante

dessa

dificuldade, as “instituições públicas passaram a dar suporte na elaboração de
agendas e de planejamentos dos APLs, assim como compartilhar e financiar os
investimentos necessários ao processo de desenvolvimento local”. (VILLELA e
MAIA, p.37, 2009).
Nesta pesquisa adotaremos o termo Governança, aplicado a APLs, como
[...] diferentes modos de coordenação, intervenção e participação nos
processos de decisão locais dos diferentes agentes – Estado, em seus
vários níveis, empresas, cidadãos e trabalhadores, organizações não-
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governamentais, etc. – e às diversas atividades que envolvem a
organização dos fluxos de produção, bem como o processo de geração,
disseminação e uso de conhecimentos. (STAINSACK, 2006, p. 4).

Considerando que em um APL ocorre a combinação da ação estatal com um
conjunto de relações que podem ser estabelecidas entre empresas, organizações
não-governamentais, associações etc., a governança passa a ser fundamental para
a condução das atividades. Essa instância tem função de coordenar e alinhar as
iniciativas

de

diversos

atores

interdependentes,

observando

atribuições,

responsabilidades, motivação, comprometimento, entre outros, visando a assegurar
a execução de atividades complexas, que envolvem agências públicas e o setor
privado.
É através da relação dialógica que os atores envolvidos na governança
devem definir os objetivos comuns, discutir seus projetos e buscar o consenso em
prol da solução de problemas, para o bem comum e para o suprimento das
necessidades da coletividade. Villela e Maia (2009) ressaltam que compreender
esses interesses e agir conjuntamente em prol do bem comum requer diálogo e
ação comunicativa.
O APL que consegue organizar desta maneira a sua governança indica que o
capital social é forte e apresenta maturidade para desenvolver ações cooperadas e
coletivas (SEBRAE, 2003b; STAINSACK, 2006).

2.2.4 Gestão Social

O conceito de gestão social remete à transformação da sociedade, de modo
que a atividade econômica passe a ser o meio, enquanto o bem-estar social passa a
ser fim do desenvolvimento. Para que isso ocorra, no entanto, faz-se necessário a
emergência de um novo paradigma, que requer a redefinição da relação entre as
esferas do político, do econômico e do social, em que haja, efetivamente, a
articulação entre empresários, administradores públicos, políticos, organizações
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não-governamentais, sindicatos, pesquisadores, movimentos sociais, universidades,
representantes comunitários, entre outros (DOWBOR, 1999, apud MAIA, 2005).
A importância da participação e da articulação entre os diferentes atores é
corroborada por Villela e Maia (2009) quando enfatizam que a realidade
administrativa

não

pode

considerar

numa

política

pública

apenas

atores

individualmente, mas um conjunto conectado e interdependente, governando por
meio da interação dos diferentes agentes. Para os autores, a participação
democrática deve ser fundamentada em um fluxo contínuo de informações em todos
os sentidos, permitindo que todos recebam informações e participem da elaboração
e implantação do planejamento.
Almeida (2005) reforça esse conceito quanto afirma que não há a
possibilidade de se alcançar o objetivo do Desenvolvimento Sustentável, se não
houver a integração entre mercado, governo e sociedade:
O êxito do processo de construção da sustentabilidade está diretamente
ligado à construção do chamado mundo tripolar, no qual os resultados
serão mais palpáveis e consistentes quanto maior for à integração entre
empresa, governo e sociedade civil. É o desejado mundo onde
conjugaremos a inovação e a prosperidade que os mercados propiciam
com as condições básicas que os governos democráticos induzem e os
padrões éticos que a sociedade civil demanda. (ALMEIDA, 2005, p.125).

Tenório (2007) aborda a gestão social através da relação do desenvolvimento
local com cidadania. O autor entende por desenvolvimento local com cidadania, a
ação coordenada entre a sociedade civil e o poder público, “instituída por meio de
um processo participativo e democrático, em prol do bem-estar social, econômico,
político e cultural de um dado território” (TENÓRIO, 2007, p. 105).
Desenvolvimento local é um processo centrado em um território concreto
no qual os protagonistas são uma pluralidade de atores que ocupam
determinadas posições no espaço social e que estabelecem relações em
função de objetivos e projetos comuns. Já a cidadania deliberativa quer
significar que a legitimidade das decisões políticas deve ter origem em
processos de discussão, orientados pelos princípios da inclusão, do
pluralismo, da igualdade participativa, da autonomia e do bem comum. […]
Uma das premissas que facilitam o processo de desenvolvimento local por
meio de decisões concertadas de modo deliberativo entre sociedade civil, o
mercado e o poder público, é a proximidade entre a autoridade pública e a
população. (TENÓRIO, 2007, p. 106).

A gestão social pressupõe, então, um gerenciamento participativo e dialógico,
no qual o processo decisório é exercido pela sociedade civil, pelo poder público e
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pelo mercado, contrapondo-se à gestão estratégica, operacionalizada em espaços
privados.

2.3 TEORIA DOS CONJUNTOS FUZZY

2.3.1 Conceito

No cotidiano, termos lingüísticos subjetivos são usados para designar certas
situações, como, por exemplo, nas expressões: siga em frente "alguns metros"; o dia
está "parcialmente" nublado; temos tido noites “quentes”, essas mulheres são
“magras”.
Em informações como "noites quentes" ou "mulheres magras", não é possível
determinar exatamente a "temperatura" ou o "peso" que podem ser considerados
limites para tais casos. Na lógica clássica não existe alternativa diferente de
verdadeiro ou falso, de sim ou não. Entretanto, pode ocorrer que as respostas às
questões que se apresentam na vida cotidiana não sejam totalmente verdadeiras,
nem totalmente falsas. Mesmo havendo informações sobre dada situação, nem
sempre existe uma fronteira definida. Nestas circunstâncias, seria mais apropriado
dizer algo entre o “é” e o “não é”, como, por exemplo, “quase”.
A lógica fuzzy preenche essa lacuna, pois possui como principal característica
[...] a capacidade de capturar com clareza e concisão as várias nuances dos
conceitos psicológicos utilizados pelos seres humanos em seu raciocínio
usual, sem a necessidade de ‘violentá-lo’ por meio de enquadramento
obrigatório em modelos por vezes incompatíveis com o grau de difusão
apresentado no conceito em questão. (OLIVEIRA JÚNIOR, 1999, p.7).

Pode-se dizer, então, que a lógica fuzzy é uma ferramenta capaz de capturar
informações vagas, descritas em linguagem natural, e convertê-las em um formato
de fácil tratamento.
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2.3.2 Histórico

Foi o polonês Jan Lukasiewicz, em 1920, que desenvolveu a primeiras
noções da lógica dos conceitos difusos ou nebulosos ao introduzir conjuntos com
graus de pertinência 0, 0,5 e 1, expandindo, posteriormente, para um número infinito
de valores entre 0 e 1. No entanto, a primeira publicação sobre lógica fuzzy, é de
1965. Lotfi Asker Zadeh, professor em Berkeley, Universidade da Califórnia,
desenvolveu a teoria de conjunto fuzzy, combinando os conceitos da lógica clássica
e os conjuntos de Lukasiewicz. A ideia central desta teoria é de que, na
incapacidade de determinar os limites precisos de pertencimento de um elemento a
um conjunto, é possível buscar uma escala que permita decidir acerca de quanto um
elemento pertence ou não a tal conjunto. Isto permite gerar respostas baseadas em
informações imprecisas, modelando a incerteza da linguagem natural, presente no
raciocínio humano.

2.3.3 Teoria dos Conjuntos Fuzzy

Enquanto na teoria clássica um dado elemento pertence ou não a certo
conjunto, na teoria dos conjuntos fuzzy existe um grau de pertinência de cada
elemento a um determinado conjunto, no intervalo [0,1], em que os extremos
representam, respectivamente, a ausência e a totalidade da pertinência, e os
intervalos, a pertinência parcial de elementos a um conjunto.

2.3.4 Sistema Fuzzy

A estrutura geral de um sistema fuzzy é composta de entrada, fuzificação,
base de regras, procedimentos de inferência, defuzificação e saída.
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A partir de dados coletados são formuladas regras para a entrada do sistema.
São essas regras que traduzem os conceitos qualitativos.
A fuzificação é o processo de transformação da entrada em graus de
pertinência. Uma entrada tanto pode ser tanto um valor preciso, derivado, por
exemplo, de um processo de medição, quanto um conjunto fuzzy, proveniente de um
observador humano ou de uma base de dados, como um questionário.
Os conjuntos fuzzy pertencentes à entrada compõem os antecedentes da
regra. A entrada para o sistema é comparada com os antecedentes das regras fuzzy
na base de regras e um grau de pertinência é obtido. Este grau de pertinência é
usado no processo de inferência fuzzy para produzir um conjunto fuzzy sobre a
saída.
O processo de defuzificação pode ser definido como uma função que associa
a cada conjunto fuzzy um valor único que o represente, chamado de valor crisp.

2.3.5 Aplicações da Lógica Fuzzy

Até 1980 as aplicações industriais da lógica fuzzy ocorreram mais na Europa.
Após 1980, o Japão iniciou seu uso na indústria, na fabricação de produtos, como
máquinas de lavar, televisões, câmeras de filmar, entre outros. A partir da década de
90, a lógica fuzzy despertou maior interesse em empresas dos Estados Unidos.
Outros exemplos de aplicações incluem controle de freios ABS, sistemas de
reconhecimento de voz e imagem, detecção de fraudes em cartões de crédito,
direção automática de trens, controle de tráfego urbano, controle de anestesia,
sistemas de tomada de decisão etc.
Devido às inúmeras possibilidades práticas e o sucesso comercial de suas
aplicações, uso da lógica fuzzy disseminou-se em outras áreas. Uma das mais
aprofundadas é a de controle fuzzy, que tem possibilitado a automação de diferentes
processos.
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Apesar de existirem muitos exemplos relacionados à área de engenharia, a
teoria fuzzy também tem ampla utilidade nas ciências em que ocorre a interação
com conceitos até então não matematizáveis. (OLIVEIRA JÚNIOR, 1999), como é o
caso da medicina e das ciências sociais.
Um exemplo divulgado em maio de 2010 acerca do emprego de lógica fuzzy
fora do âmbito da engenharia é o desenvolvimento, pelo professor Ronaldo
Baumgartner, da Unicamp, de programas computacionais que permitem a utilização
da lógica fuzzy em testes vocacionais. A ideia é criar um software que permita ao
usuário o autoconhecimento e a possível escolha da profissão.
Nesta pesquisa, a teoria dos conjuntos fuzzy representa uma importante
ferramenta para tratar as percepções – um conjunto de informações subjetivas
provenientes do raciocínio aproximado – dos empresários e dos membros da
governança do APL de Nova Friburgo e Região, daí a opção por destacá-la no
referencial teórico.
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3. METODOLOGIA

3.1 TIPO DE PESQUISA

Para alcançar os objetivos propostos optou-se por uma abordagem qualiquantitativa, realizada em duas fases. A escolha do método misto objetivou somar
as vantagens do método quantitativo, que possibilita uma descrição numérica de
tendências, atitudes ou opiniões, às do método qualitativo, que permite lidar com
informações mais subjetivas e com maior riqueza de detalhes, proporcionando
profundidade de análise a partir da compreensão do contexto.
Tal opção também consistiu em um exercício, em que o empenho da
execução validou a idéia de que “ao contrário do que pensam os mais
fundamentalistas, de um lado ou do outro, há uma fertilização cruzada virtuosa entre
os métodos quantitativos e qualitativos. Cada um chega onde o outro não consegue
chegar”. (CASTRO, 2006, p.52).
Desta forma, a fase qualitativa buscou conhecer o contexto e explicar os
gaps encontrados na fase quantitativa.

3.2 FINALIDADE DA PESQUISA

A finalidade da pesquisa é descritiva, posto que o seu propósito está
alinhado com os objetivos arrolados por Cervo e Bervian (2002), tais como,
observar, registrar, analisar e correlacionar fatos ou fenômenos que contribuam para
o entendimento de um problema sem, contudo, interferir na sua ocorrência.
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3.3 ESTRATÉGIA METODOLÓGICA

A estratégia metodológica empregada foi o Estudo de Caso. Essa estratégia
pareceu ser a mais apropriada em função do tipo de questão a ser abordada, da
contemporaneidade dos fatos estudados e da impossibilidade de manipulação de
comportamentos, conforme esclarece Yin (2005).
Trata-se, então, de um Estudo de Caso único, cuja unidade de análise é o
APL de Moda íntima de Nova Friburgo. A atuação profissional desta pesquisadora
em APLs de confecção de vestuário levou a considerar tratar-se este de um caso
representativo, tendo em vista a semelhança de aspectos com outros APL do
mesmo segmento, como, por exemplo, o processo de formação, o nível tecnológico,
a formação dos empresários, a capacitação da mão-de-obra, os processos de
produção e o tipo de governança.

3.4 MEIOS DA PESQUISA

Os dados primários foram obtidos por meio de entrevistas para a
interrogação direta dos sujeitos cujas percepções intencionou-se conhecer, como
também por meio de observações em campo. Já os dados secundários foram
obtidos a partir de material bibliográfico e telematizado, como artigos, livros, normas
técnicas, leis, decretos e entrevistas, que contribuam para lançar luz sobre o
problema.
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3.5 UNIVERSO E AMOSTRA

De acordo com a RAIS/2008, o APL possui 739 confecções formais de moda
íntima. Seguindo a orientação de pesquisadores experientes, foram excluídas as
empresas com zero empregado, que somam 49. Justifica-se este procedimento pelo
fato de que, segundo tais pesquisadores, há forte possibilidade de tratar-se de
empresas que já encerraram suas atividades, porém, por ainda constarem na base
de dados do Ministério do Trabalho e Emprego, precisam responder à pesquisa
anual. Diante dessas considerações, foi considerado como universo desta pesquisa
690 confecções de moda íntima.
Independentemente do procedimento de exclusão mencionado acima,
considera-se importante ressaltar que os números fornecidos pela RAIS/2008 não
coincidem com os pesquisados no site do APL. No site é mencionada a existência
de 900 confecções, sem especificar se este número corresponde somente às
empresas formais ou se abrange, também, as informais. Na interpretação desta
pesquisadora este número corresponde às empresas legalmente constituídas e a
divergência em relação aos dados extraídos da RAIS/2008 pode ser atribuída à
desatualização.
Na fase quantitativa deste estudo aplicou-se o questionário a 24 empresários
e a 6 membros da governança. Tinha-se, inicialmente, em mente aplicar o
questionário em 30 empresas, porém isso não foi possível devido à indisponibilidade
de alguns empresários no período proposto.
A amostra foi do tipo não-probabilística e intencional, composta por sujeitos
que se dispuseram a colaborar com o estudo, respondendo aos instrumentos de
coleta de dados propostos.
O acesso aos empresários ocorreu por meio do conhecimento pessoal desta
pesquisadora, visto que já prestou consultoria na região. Já o acesso aos membros
da governança foi intermediado por outras instâncias de conhecimento.
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Na fase qualitativa foram entrevistados 5 empresários, 5 representantes de
instituições que compõem a governança do APL e 2 membros da sociedade civil de
Nova Friburgo.

3.6 SELEÇÃO DOS SUJEITOS

Da parte das empresas, os sujeitos foram os empresários. Da parte da
governança, os sujeitos da pesquisa foram selecionados entre representantes das
instituições participantes do Conselho da Moda (FIRJAN; SEBRAE; UERJ e
Prefeitura de Nova Friburgo). Já os membros da sociedade civil foram selecionados
entre os presentes na reunião do Comitê do Meio Ambiente do Conselho da Moda
realizada na Representação Regional da FIRJAN Centro Norte Fluminense, em
Nova Friburgo, no dia 23 de março de 2010.

3.7 COLETA DE DADOS E DE EVIDÊNCIAS

Gil (2010) alerta para o fato de que os estudos de caso requerem a
utilização de múltiplas técnicas de coleta, com o objetivo de garantir a profundidade
necessária, a inserção do caso em seu contexto e a credibilidade quanto aos
resultados alcançados. Seguindo esta orientação, utilizou-se a técnica de aplicação
de questionário para a coleta de dados na fase quantitativa e a entrevista para a
coleta de evidências na fase qualitativa.
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3.7.1 Coleta de Dados

O instrumento de coleta de dados, na fase quantitativa, foi um questionário
de escala ordinal (APÊNDICES A e B), com questões fechadas, aplicado por meio
de entrevista a empresários e membros da Governança, visando à rápida obtenção
de respostas e o esclarecimento imediato de eventuais dúvidas dos respondentes.
Para a escolha das ações de sustentabilidade ambiental (ASA) constantes
no questionário, tomou-se como base aquelas abrangidas pelo conjunto de
indicadores do meio ambiente da Global Reporting Initiative (2006b) e os
Indicadores Ethos–SEBRAE de Responsabilidade Social Empresarial para Micro e
Pequenas Empresas (2007). A partir dessas contribuições e considerando-se a
aplicabilidade ao segmento estudado, foram investigadas dezoito ações de
sustentabilidade ambiental, relacionados aos seguintes aspectos: Educação e
Conscientização, Gestão, Materiais, Energia, Água, Combustível, Resíduos e Flora,
conforme apresentado no Quadro 3.

64

Educação e Conscientização
ASA 1 – Implementação de programas de sensibilização de funcionários para questões ambientais.
ASA 2 - Influência sobre fornecedores para adoção de melhores práticas ambientais.
Gestão
ASA 3 - Adoção de orçamento específico destinado a ações ambientais.
ASA 4 - Estabelecimento de metas e indicadores de desempenho ambiental.
ASA 5 - Adoção de modelos de Gestão Ambiental (PmaisL; ecoeficiência; ecodesign etc.).
ASA 6 - Investimento em certificação e/ ou rotulagem ambiental.
ASA 7 - Adoção de política de compra que priorize produtos menos agressivos ao meio ambiente.
ASA 8 - Apoio a iniciativas ou projetos voltados para a preservação ambiental.
Materiais
ASA 9 - Utilização de matérias-primas e aviamentos que causem menos danos ao meio ambiente.
ASA 10 - Controle do aproveitamento de material no processo produtivo.
ASA 11 - Desenvolvimento de parcerias com fornecedores visando ao retorno de embalagens (cone
de elástico, de linha, de fio etc.).
Energia
ASA 12 - Adoção de práticas, recursos ou dispositivos para a redução de consumo de energia.
Combustíveis
ASA 13 - Adoção de ações que visem à redução de consumo de combustível.
Resíduos
ASA 14 - Reutilização interna de retalhos.
ASA 15 - Desenvolvimento de parcerias com associações (catadores, artesãos, cooperativas) para
reaproveitamento de resíduos (tecido, aviamentos etc.).
ASA 16 - Coleta seletiva de lixo nas dependências da empresa.
Água
ASA 17 - Adoção de práticas, equipamentos ou dispositivos para a redução de consumo de água.
Flora
ASA 18 - Manutenção de área arborizada em torno da planta industrial.
Quadro 3: Ações de sustentabilidade ambiental investigadas.
Fonte: Elaboração Própria

As questões propostas para os empresários (APÊNDICE A) foram:
a) O quão importante considera as ações de sustentabilidade ambiental
citadas?
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b) Como vem sendo o desempenho do APL em relação às ações de
sustentabilidade ambiental citadas?
c) Como vem sendo a adesão de sua empresa em relação às ações de
sustentabilidade ambiental citadas?
As questões propostas para os representantes das instituições que
constituem a governança do APL (APÊNDICE B) foram:
a) O quão importante considera as ações de sustentabilidade ambiental
citadas?
b) Como vem sendo o desempenho do APL em relação às ações de
sustentabilidade ambiental citadas?
c) Como vem sendo a adesão das empresas do APL em relação às ações
de sustentabilidade ambiental citadas?
Para as perguntas (a) os respondentes podiam escolher uma, entre as
seguintes possibilidades de respostas: NI (Nada Importante: quando a ação de
sustentabilidade não apresenta importância nenhuma. O valor é 0); PI (Pouco
Importante: quando a ação de sustentabilidade apresenta pouca importância. O valor
é 1); MoI (Moderadamente Importante: quando a ação de sustentabilidade apresenta
moderada importância. O valor é 2); I (Importante: quando a ação de
sustentabilidade é importante. O valor é 3) e MI (Muito Importante: quando a ação de
sustentabilidade possui total importância. O valor é 4).
Para as perguntas (b) e (c), os respondentes podiam optar por MR (Muito
Ruim: indica que o APL possui um desempenho muito ruim em relação à ação de
sustentabilidade inquirida. O valor é 0); R (Ruim: indica que o APL possui um
desempenho ruim em relação à ação de sustentabilidade inquirida. O valor é 1); RE
(Regular: indica que o APL possui um desempenho regular em relação à ação de
sustentabilidade inquirida. O valor é 2); B (Bom: indica que o APL possui um
desempenho bom em relação à ação de sustentabilidade inquirida. O valor é 3) e MB
(Muito Bom: indica que o APL possui um desempenho muito bom em relação à ação
de sustentabilidade inquirida. O valor é 4).
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A aplicação dos questionários aos empresários ocorreu no período de
01/02/2010 a 05/02/2010 e a aplicação aos membros da governança realizou-se nos
dias 03/03/2010 e 04/03/2010.

3.7.2 Coleta de Evidências

As evidências para um estudo de caso podem vir, de acordo com Yin (2005)
de fontes como documentos, registros em arquivos, entrevistas, observação direta,
observação participante e artefatos físicos. Os procedimentos operacionais
empregados na fase qualitativa, como mediação prática para a realização da
pesquisa, foram a observação em campo e a entrevista.
A entrevista qualitativa pode desempenhar um papel vital na combinação com
outros métodos, melhorando a compreensão do mundo dos entrevistados (BAUER e
GASKELL, 2008). A opção pela entrevista semi-estruturada se deu em função das
vantagens a ela associada. Nesta modalidade, embora haja um conjunto de
questões formuladas sobre o que se deseja saber mais, o entrevistado pode
expressar-se com liberdade sobre assuntos que surgem como desdobramentos do
tema principal (PÁDUA, 2008). Para compreender as causas da existência dos gaps,
um rol de perguntas, alinhado com o referencial teórico, foi formulado, de maneira a
nortear esta empreitada.
As perguntas (APÊNDICE C) serviram de fio condutor das entrevistas, no
entanto, fatores como a orientação profissional, a disponibilidade, o nível de
conhecimento sobre o tema, a predisposição para falar sobre o assunto e o fluxo
natural do pensamento do entrevistado, naturalmente tiveram influência sobre a
condução das mesmas, ora ocasionando a não abordagem de alguns tópicos, ora
ensejando o surgimento de novas questões.
A estruturação flexível do roteiro, então, alinhou-se às recomendações de
Severino (2007) e Gil (2010), possibilitando colher informações dos sujeitos a partir
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de seu próprio discurso, permitindo verificar o que pensam, quais são suas atitudes
e como estão pré-dispostos a agir.
A postura adotada durante as entrevistas foi a da escuta atenta, com
intervenções para estimular o informante ou tirar dúvidas. A condução do diálogo
buscou deixar o entrevistado à vontade para expressar suas representações.
Os encontros ocorreram nos dias 13/07 (entrevistados F e G); 14/07
(entrevistados A, B e E); 15/07 (entrevistados C, K e L) e 22/07 (entrevistados D, H, I
e J). As entrevistas do dia 13/07 foram feitas no Rio de Janeiro e as demais
ocorreram em Nova Friburgo.
As entrevistas com os empresários foram realizadas nas dependências de
suas empresas. Os representantes de instituições que compõem a governança
foram ouvidos, cada qual, nas entidades a que pertencem. Também os
representantes da sociedade responderam às perguntas em seus locais de trabalho.
O

tempo

médio

de

gravação

em

áudio

por

entrevistado

foi

de,

aproximadamente, trinta minutos, totalizando seis horas de gravação. Para
transcrever os diálogos foram necessárias em torno de 32 horas.
As entrevistas realizadas nos dias 13, 14 e 15 de julho foram salvas em
computador e transcritas a partir daí. Em função da necessidade de troca de
aparelho, aquelas realizadas no dia 22 de julho foram transcritas direto do gravador
de áudio e permaneceram armazenadas nesse equipamento.
As observações realizadas em campo ocorreram mediante a participação em
reunião do Comitê de Meio Ambiente do Conselho da Moda, no dia 23 de março de
2010 e por ocasião da visita às fábricas dos empresários entrevistados.
Na reunião foi discutida a importância da retomada das discussões sobre o
Programa de Tratamento de Resíduos Têxteis no APL, tendo em vista o novo
Sistema de Licenciamento Ambiental (SLAM), assinado em dezembro de 2009 e em
vigor desde fevereiro de 2010. Estar nessa reunião possibilitou conhecer pessoas
envolvidas e interessadas na questão e facilitou o acesso a algumas das quais
seriam, posteriormente, entrevistadas.
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A visita aos setores produtivos das confecções realizada no final de cada
entrevista permitiu o contato direto com os fenômenos estudados, possibilitando
obter informações acerca da realidade vivenciada pelas pessoas em seus próprios
contextos, como argumenta Gil (2010).
Seguindo

as

recomendações

de

Gil

(2010),

durante

entrevistas

e

observações em campo foi adotado o procedimento de anotação de dados como:
data, hora e local da entrevista ou observação; ocorrência de fatos específicos;
impressões sensoriais e resumos de conversas.

3.8 TRATAMENTO DOS DADOS E DAS EVIDÊNCIAS

3.8.1 Tratamento dos Dados

Os dados obtidos por meio da aplicação do questionário foram tratados
através da teoria dos conjuntos fuzzy, por meio de cinco passos: Criação das
Funções de Pertinência, Agregação das Opiniões, Defuzificação, Cálculo dos
Índices, Cálculo dos Gaps.

3.8.1.1 Criação das Funções de Pertinência

Os conjuntos fuzzy triangulares (Figuras 2 e 3), foram escolhidos para
representar os termos relacionados aos graus de importância, desempenho e
adesão tendo em vista a capacidade que possuem de tratar informações com alto
grau de incerteza e de indefinição, como são as variáveis lingüísticas propostas para
traduzir as percepções dos entrevistados (PEDRYCZ, 1994).
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NI
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PI

0

MoI

1

I

MII
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2

4

Figura 2: Conjuntos fuzzy dos termos relacionados à importância.
Fonte: Elaboração Própria.

MR

1

0

R

RE

1

B

3

2

MB

4

Figura 3: Conjuntos fuzzy dos termos relacionados ao desempenho e à adesão.
Fonte: Elaboração Própria

No

Quadro

4

são

apresentados

os

números

triangulares

fuzzy

correspondentes aos conjuntos fuzzy escolhidos.
Valor do Termo
Fuzzy

Número Fuzzy
Triangular

Importância

Desempenho e
Adesão

4

(3,4,4)

Muito Importante (MI)

Muito Bom (MB)

3

(2,3,4)

Importante (I)

Bom (B)

2

(1,2,3)

Moderadamente Importante
(MoI)

Regular (RE)

1

(0,1,2)

Pouco Importante (PI)

Ruim (R)

0

(0,0,1)

Nada Importante (NI)

Muito Ruim (MR)

Quadro 4: Números fuzzy triangulares correspondentes aos conjuntos fuzzy.
Fonte: Elaboração Própria.
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O conjunto de valores lingüísticos possui as seguintes funções de
pertinências adaptadas de Lee (1996).

1 − x,
0,

~
N1 = (0,0;0,0;1,0)

µ N1 (x) = 

~
N k = (k − 2; k −1; k )

0,
x - (k - 2),

µ Nk ( x ) = 
k - x,
0,

0,
~
N n = (n − 2; n −1; n −1) µ Nn (x) = 
x - (n - 2),

0 ≤ x ≤1
1≤ x ≤ n
0 ≤ x ≤ k-2
k - 2 ≤ x ≤ k -1 para k = 2,....,(n -1)
k -1 ≤ x ≤ k

(1)

k≤x≤n
0 ≤ x ≤ n-2
n - 2 ≤ x ≤ n −1

3.8.1.2 Agregação das Opiniões

As respostas obtidas foram representadas pelos números fuzzy triangulares
(fuzificação) e tabuladas em planilha eletrônica Excel. Em seguida as percepções
foram agregadas. Para isto utilizaram-se três propriedades da agregação de
números fuzzy (BUCKLEY, 1985).
1) k ∗ (a , b , c ) = (k ∗ a , k ∗ b , k ∗ c ) ,

(2)

2) (a, b, c ) + (d , e, f ) = (a + d , b + e, c + f ) ,

(3)

3)

(a, b, c) = (a
k

,b , c
k k k

)

(4)

Um exemplo é o que ocorreu com a ação 6 (investimento em certificação e/
ou rotulagem ambiental), na ótica dos empresários. Um empresário considerou essa
ação como “Nada Importante”; oito empresários a consideraram “Pouco importante”;
oito empresários a avaliaram de “Moderadamente Importante”; quatro deles
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opinaram que é uma ação “Importante” e três acharam que é uma ação “Muito
importante”. Em relação à ação 6, tem-se, então:

1 ∗ (0,0,1) + 8 ∗ (0,1,2 ) + 8 ∗ (1,2,3) + 4 ∗ (2,3,4 ) + 3 ∗ (3,4,4 )
= (1,04;2,0;2,87 )
24

3.8.1.3 Defuzificação

No processo de defuzificação o objetivo é obter um único valor numérico
discreto que melhor represente os valores triangulares obtidos. Este valor crisp
(valor nítido) de cada triângulo fuzzy obtido foi calculado a partir da fórmula
(LAZZARI; MACHADO e PEREZ, 1998):

Vcrisp =

(a + 2b + c)agreg

j

(5)

4

Onde a, b e c são os valores do triângulo fuzzy obtidos a partir da agregação
das opiniões emitidas.
Em relação à ação 6, tratada no exemplo anterior, o valor crisp obtido para o
grau de importância foi:
Vcrisp =

(1,04 + 2 ∗ 2,0 + 2,88) = 1,9792
4

3.8.1.4 Cálculo dos Gaps

O cálculo do gap objetivou expressar a distância entre a importância atribuída
a cada ação de sustentabilidade ambiental e o desempenho do APL e entre a
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importância de cada ação e a adesão das empresas. Sendo assim, para o cálculo
dos gaps existentes entre a importância atribuída pelos respondentes e o
desempenho efetivo do APL, subtraiu-se do valor crisp correspondente ao
desempenho o valor crisp referente à importância, como se vê em seguida.

Gap = V crisp Desempenho − V crisp Im portância

(6)

Em relação à ação 6, do exemplo já dado, o valor crisp obtido para o grau de
importância foi 1,9792 e o valor crisp para o grau de desempenho foi 0,5938. Isso
significa que há uma discrepância entre a importância declarada ao investimento em
certificação e/ou rotulagem ambiental e o que efetivamente o APL consegue
implementar sobre a questão. Tal gap é da ordem de -1,3854.
Para o cálculo dos gaps existentes entre a importância e a adesão, procedeuse de forma análoga, como se observa em seguida.

Gap = V crisp Adesão − V crisp Im portância

(7)

3.8.1.5 Cálculo dos Índices e dos Graus

O índice de desempenho do APL e o índice de adesão das empresas foram
calculados a partir da média ponderada dos seus valores crisps, comparados aos
valores crisps do grau de importância, como apresentado a seguir.
18

∑ (G
I DES =

IMPi

* GDESi

i =1
18

∑G
i =1

IMPi

)

(8)

73

18

∑ (G

IMPi

I ADES =

* GADESi

)

(9)

i =1
18

∑G

IMPi

i =1

Ao dividir-se o valor encontrado por meio da fórmula acima pela escala maior
4, obtém-se o grau de desempenho do APL e o grau de adesão das empresas em
relação à questão investigada.
O critério adotado para analisar o grau de desempenho do APL e o grau de
adesão das empresas quanto às ações de sustentabilidade ambiental, foi o seguinte:
Classes
De 0,00 a 0,20
De 0,21 a 0,40
De 0,41 a 0,60
De 0,61 a 0,80
De 0,81 a 1,00

Avaliação
Muito Baixo
Baixo
Médio
Alto
Muito Alto

Quadro 5: Classificação do grau de desempenho do APL e adesão das empresas.
Fonte: Elaboração Própria.

3.8.2 Tratamento das Evidências

O tratamento das evidências se deu por meio da análise de conteúdo, que de
acordo com Severino (2007), trata informações sob forma de discursos pronunciados
em diferentes linguagens, como, verbal (oral ou escrita), documentais, figurativas e
gestuais.

O objetivo da análise é entender de forma crítica o sentido das

comunicações, envolvendo, portanto, a análise do conteúdo das mensagens e a
busca do significado.
As linguagens, a expressão verbal, os enunciados, são vistos como
indicadores significativos, indispensáveis para a compreensão dos
problemas ligados às práticas humanas e a seus componentes
psicossociais. [...] Ela [a análise de conteúdo] descreve, analisa e interpreta
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as mensagens/enunciados de todas as formas de discurso, procurando o
que há por detrás das palavras. Os discursos podem ser aqueles já dados
em diferentes formas de comunicação e interlocução bem como aqueles
obtidos a partir de perguntas, via entrevistas e depoimentos. (SEVERINO,
2007, p.121-122).

Bardin (2010) conceitua a análise de conteúdo como um conjunto de técnicas
de análise das comunicações por procedimentos sistemáticos de descrição do
conteúdo das mensagens possibilitando a inferência de conhecimentos relativos às
condições de produção e recepção dessas mensagens.
A autora enfatiza que o ponto de partida é a mensagem, mas, também devem
ser considerados o contexto e a interpretação do sentido que um indivíduo atribui a
elas. Para a análise dos conteúdos o contexto deve ser considerado como um dos
aspectos mais importantes para assegurar a relevância dos resultados obtidos.
A finalidade da análise de conteúdo é, portanto, produzir inferência,
trabalhando com vestígios postos em evidência a partir da própria mensagem e do
contexto a que se prende.
Em uma perspectiva quantitativa, observa Bardin (2010), a análise de
conteúdo clássica lança mão de um processo de categorização e tabulação, com
vistas a uma descrição objetiva e sistemática de diferentes formas de comunicações,
baseada na freqüência da aparição de determinados elementos da mensagem. No
entanto, cada vez mais vem sendo empregada na análise de entrevista a
abordagem qualitativa, a qual recorre a “indicadores não frequênciais suscetíveis de
permitir inferências; por exemplo, a presença (ou ausência) pode constituir um índice
tanto (ou mais) frutífero que a frequência de aparição”. (BARDIN, 2010, p. 140). O
que caracteriza a análise qualitativa é, portanto, o fato de a inferência ser fundada
na presença do índice (tema, palavra, personagem etc.) e não na freqüência da sua
manifestação, em cada produção individual. É nesta última perspectiva que a análise
de conteúdo foi empregada neste estudo.
Seguindo a metodologia sugerida por Bardin (2010), foram percorridas as
seguintes etapas: Organização do Material; Exploração Sistemática do Material;
Tratamento das Evidências.
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3.8.2.1 Organização do Material

A fase da organização das entrevistas abrangeu os seguintes passos: Leitura
Flutuante, Edição das Entrevistas, Definição das Unidades de Análise.

3.8.2.1.1 Leitura Flutuante

Ler e reler cada entrevista teve, no primeiro momento, a função de, seguindo
as recomendações de Gil (2010), proporcionar familiarização com as informações
obtidas, mas em seguida a leitura passou a ser, como Bardin (2010) nomeia,
flutuante.
A leitura flutuante é aquela em que a analista se deixa invadir por impressões
e orientações de maneira que, aos poucos, o conteúdo vai clareando, em função da
projeção da teoria sobre o material e do surgimento de hipóteses.

3.8.2.1.2 Edição das Entrevistas

A entrevista lida com o discurso espontâneo, material verbal que emerge da
livre encenação daquilo que a pessoa pensou, viveu e sentiu a respeito de alguma
coisa (BARDIN, 2010). Como a subjetividade está muito presente, o entrevistado
explora o assunto com o seu sistema inerente de conhecimentos, pensamentos,
valores e representações. Se isso por um lado confere riqueza e profundidade ao
conteúdo, por outro, permeia o material de digressões, hesitações, repetições e
sobreposições de palavras. Neste contexto, o papel da edição foi o de “limpar” o
texto, com o mínimo de interferências, para não alterar o sentido e o mecanismo
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individual de expressão do entrevistado. Por precaução, foi preservada uma cópia
de cada entrevista original.

3.8.2.1.3 Definição das Unidades de Análise

A técnica de análise de conteúdo utilizada foi à categorial.

Esta técnica

funciona por operações de desmembramento do texto em unidades, reagrupando-as
em categorias analógicas com os critérios definidos a priori ou a posteriori à
classificação. O critério de categorização adotado foi o semântico, a partir do
agrupamento de temas.
Berelson (1971, apud Bardin, 2010, p. 131) define o tema como uma
afirmação sobre um assunto. Pode ser uma frase composta ou condensada, capaz
de afetar um vasto conjunto de formulações. Bardin (2010, p. 131) considera que o
tema é “a unidade de significação que se liberta naturalmente de um texto analisado
segundo certos critérios relativos à teoria que serve de guia à leitura”. Fazer uma
análise temática significa descobrir os núcleos de sentido da mensagem para o
objetivo do estudo, ou seja, consiste em uma tarefa de construção, de casamento da
teoria abordada com o material de pesquisa (BAUER E GASKELL, 2008).
Os temas podem conter desdobramentos, que foram chamados aqui de
subtemas. Embora houvesse uma compreensão intuitiva acerca dos temas, que
possibilitou inclusive a formulação do rol de perguntas, a sua definição formal
ocorreu a posteriori, fruto da sondagem atenta das transcrições, alinhada ao
referencial teórico.
A unidade de registro consiste no trecho do texto que representa uma
ocorrência de interesse para o objetivo da pesquisa. Na unidade de registro abaixo é
possível ver um exemplo de manifestação de um tema e subtema:
Mas por falta de conhecimento, de como fazer e também na correria do dia
a dia você acaba não se dedicando muito a isso. Você acaba fazendo...
Pelo menos aqui a gente tá fazendo o que dá para ser feito de forma mais
efetiva. Porque se você for se envolver com “n” coisas, às vezes você não
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consegue fazer tudo, né. Então, me preocupa a parte de tecido. O tecido, eu
ainda não consegui uma forma de... De não colocar no lixo comum. (C,
EMPRESÁRIO).

No exemplo fornecido o tema é resíduos têxteis e o subtema é prioridade.
Esse sistema foi utilizado no corpus de análise e por meio dele se buscou
aprofundar o problema da pesquisa.

3.8.2.2 Exploração Sistemática do Material

Essa fase consistiu na aplicação sistemática das decisões tomadas na fase
de organização. Para tal, foi feita uma cópia de cada entrevista editada: uma
permaneceu intacta, enquanto a outra sofreu recortes para o agrupamento das
idéias segundo os temas propostos.
As entrevistas foram exploradas, conforme a proposta de Bardin (2010), em
dois níveis sucessivos de análise. O primeiro nível consistiu-se na análise vertical,
ou individual de cada entrevista e o segundo, na análise horizontal ou transversal.
Embora trabalhoso, esse processo apresentou a vantagem de permitir
compreender a singularidade individual de cada entrevistado, ao mesmo tempo em
que, por meio da análise das regularidades, semelhanças e constâncias possibilitou
fazer inferências acerca do social, da percepção coletiva.

3.8.2.3 Tratamento das Evidências

O resultado da análise transversal por temas foi organizado em tabelas do
Word que abrigaram nas colunas os entrevistados e nas linhas, os subtemas. As
células identificaram os parágrafos onde aparecem as falas dos sujeitos
entrevistados.
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3.9 LIMITAÇÕES

Yin (2005) esclarece que uma preocupação comum em relação aos estudos
de caso único é o fato de fornecerem pouca base para uma generalização científica.
“Os estudos de caso, da mesma forma que os experimentos, são generalizáveis a
proposições teóricas e não a populações ou universos” (YIN, 2005, p. 29-30). Desta
forma, não se pretende extrapolar os resultados obtidos neste estudo tomando por
base os resultados numéricos, mas sim em relação às questões teóricas
investigadas.
Como, para Penna (1997), a percepção tende a ocorrer de acordo com
padrões convencionais e em função de expectativas dominantes, diante da
visibilidade que o tema Sustentabilidade Ambiental vem adquirindo na mídia, uma
limitação da pesquisa pode ser a possibilidade dos perceptores terem dado
respostas em conformidade com o que julgam socialmente bem visto pela
sociedade, mas que, necessariamente, não correspondem ao que acreditam.
Outra limitação diz respeito ao fato da amostra ter sido selecionada por
conveniência. Isso pode influenciar a sua representatividade e gerar viés nos
resultados obtidos.
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4. O APL DE MODA ÍNTIMA DE NOVA FRIBURGO E REGIÃO

4.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO PROCESSO DE ORGANIZAÇÃO DO APL

Embora a proximidade com cidade do Rio de Janeiro, aliada à existência da
ferrovia e à criação da Companhia de Eletricidade, em 1911, tenham sido fatores
importantes para a formação industrial de Nova Friburgo, Stein (1979) observa que a
consolidação industrial do município ocorreu, efetivamente, a partir do investimento
do excedente de capital oriundo da economia cafeeira e do investimento de
empresários vindos, principalmente, da Alemanha, fugindo da crise econômica e
social que assolava o país. Evidências disso foi a instalação das indústrias têxteis
Arp Fios e Bordados, em 1911; YPU, em 1912 e Filó S.A., em 1925.
O início da história da cidade com a indústria de confecção de moda íntima,
no entanto, só ocorreu a partir de 1968, quando a fábrica Filó foi vendida para a
multinacional alemã, Triumph International, tradicional fabricante de lingerie.
A crise econômica da década de 80 provocou uma forte desaceleração das
atividades industriais no País, fazendo com que as empresas adotassem uma
estratégia de sobrevivência. Em vista disso, em 1982, a Triumph dispensou cerca de
600 operários e desativou mais de 150 máquinas de costura.
A abertura comercial no início dos anos 90, por sua vez, expôs a indústria
brasileira à concorrência internacional, colocando-a numa situação desfavorável,
tanto em função da defasagem tecnológica, quanto das limitações para a obtenção
de crédito e de financiamentos de longo prazo, o que provocou mais desemprego na
região.
A técnica simples de produção, o custo reduzido da máquina de costura, o
conhecimento tácito e o baixo custo da mão-de-obra são fatores que exercem forte
influência na decisão de montar uma confecção e estimulam a entrada de um
grande número de micro empreendedores. Com poucas perspectivas de emprego
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formal, a mão-de-obra ociosa de Nova Friburgo e região começou a adquirir
máquinas de costura, aproveitando a experiência adquirida na confecção de peças
íntimas, surgindo, assim, diversas micro e pequenas confecções informais.
Em consequência deste processo, a indústria de confecção de moda íntima
da região, passou de 4 mil trabalhadores, em 1980, para mais de 22 mil, em 1998.
Porém, a falta de conhecimentos administrativos, técnicos e de mercado, aliado ao
despreparo para enfrentar outras adversidades, causaram o fechamento de cerca de
3000 fábricas neste período.
O processo de organização em APL teve início em 1997, com a realização de
um estudo de potencialidades no Estado do Rio de Janeiro. Este estudo identificou
um grande potencial na indústria de vestuário do Centro Norte Fluminense. Em
função das informações obtidas, em 1999 a FIRJAN e o SEBRAE contrataram a
Fundação Getúlio Vargas para desenvolver o projeto do APL de moda íntima da
região.

Este projeto teve como objetivo desenvolver uma metodologia para a

indução ao desenvolvimento de redes de Micro e Pequenas Empresas (MPEs),
tomando por base os Distritos Industriais italianos.
Em 2002 foi criado o Conselho da Moda, que exerce a governança do APL. O
Conselho da Moda tem, entre outras atribuições, a de definir políticas e programas
orientados para a promoção do desenvolvimento regional e setorial da indústria de
vestuário da região centro norte fluminense.
De acordo com o site oficial do APL (ÍNTIMA FRIBURGO), os parceiros
institucionais que compõem o Conselho da Moda são: o Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), a Federação das Indústrias do Estado
do Rio de Janeiro (FIRJAN), o Sindicato da Indústria do Vestuário (SINDVEST), o
Serviço Nacional da Indústria (SENAI) e o Serviço Social da Indústria (SESI), a
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), o Ministério do Desenvolvimento
Indústria e Comércio Exterior (MDIC), a Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico e Turismo (SEDET/RJ), o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), Banco do Brasil (BB), a Associação Friburguense das
Indústrias de Confecção, Têxteis e Artefatos (AFINCO) e Prefeituras dos municípios
que compõem o APL.
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A estrutura do Conselho prevê uma Secretaria Executiva (composta por um
representante do SEBRAE e um da FIRJAN), que coordena todas as ações
definidas pelo Conselho e um Comitê Técnico, composto por representantes de
todas as instituições que formam o Conselho, que tem a função de acompanhar a
execução das políticas definidas.

4.2 CARACTERIZAÇÃO DO APL

O APL de Moda Íntima de Nova Friburgo e Região é composto pelas
confecções dos municípios de Nova Friburgo, Bom Jardim, Duas Barras, Cordeiro,
Macuco e Cantagalo.
As

confecções

estão

distribuídas

por

estes

municípios

conforme

demonstrado na Tabela 1, na qual foi utilizado para enquadramento das empresas
por porte o critério de número de empregados adotado pelo SEBRAE.
Tabela 1: Quantidade de confecções do APL por porte e por município,
desconsiderando-se empresas com zero empregado.
Municípios
Bom Jardim
Cantagalo
Cordeiro
Duas Barras
Macuco
Nova Friburgo
Total por porte
% por porte

0
0
0
0
0
1
1

Total por
município
26
13
23
5
0
623
690

% por
município
3,77
1,88
3,33
0,72
0,00
90,29
100,00

0,14

100

------

Micro

Pequena

Média

Grande

21
12
15
4
0
521
573

5
1
7
1
0
97
111

0
0
1
0
0
4
5

83,04

16,09

0,72

Fonte: Elaborado a partir da RAIS/2008.

Aplicando-se aos dados extraídos da RAIS/2008 o critério de classificação de
indústrias por porte baseada no número de empregados, a distribuição de empresas
é, portanto, a seguinte: microempresas (83,04%), pequenas empresas (16,09%),
médias empresas (0,72%) e grandes empresas (0,14%).
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Informações do site do Pólo de Moda Íntima de Nova Friburgo indicam que a
produção gira em torno de 114 milhões de peças/ano, o que corresponde a um
faturamento de R$ 600 milhões, distribuídos entre as linhas de lingerie (dia, noite e
sensual), praia e fitness. Segundo esta mesma fonte, a produção de lingerie
representa 91,5% do total, sendo que 70% deste percentual referem-se à linha dia.
Em alguns segmentos, o APL é responsável por até 25% das vendas do mercado
brasileiro. É importante salientar que não há informações no site que indiquem a que
ano se referem tais dados, podendo, portando, estarem desatualizados.

4.3 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS NO APL DE MODA ÍNTIMA DE NOVA
FRIBURGO E REGIÃO

O ciclo de produção da peça íntima de vestuário é, de forma simplificada,
composto das seguintes etapas: desenvolvimento de produtos, confecção dos
moldes das partes componentes, elaboração do encaixe dos moldes, enfesto das
folhas de tecido, corte do tecido, costura, arremate, revisão, etiquetagem, dobra e
embalagem das peças produzidas. O aspecto ambiental mais significativo destes
processos é a geração de resíduos sólidos, principalmente de retalhos de tecido
gerados no corte, ocasionando como impacto ambiental mais significativo, a
degradação do solo, conforme mostra o Quadro 6.
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Aspectos Ambientais

Impactos
Ambientais

Encaixe e Riscar

Uso de matérias-primas

Encaixar e riscar os
moldes das partes em
papel para servir de
base para o corte.

Esgotamento de
recursos naturais

Geração de resíduos
sólidos (papel)

Degradação do solo

Enfestar

Consumo de energia
elétrica

Esgotamento de
recursos naturais

Geração de resíduos
sólidos (tecido, plástico
e papelão)

Degradação do solo

Consumo de energia
elétrica

Esgotamento de
recursos naturais

Uso de matérias-primas

Esgotamento de
recursos naturais

Geração de resíduos
sólidos (tecido e papel)

Degradação do solo

Consumo de energia
elétrica

Esgotamento de
recursos naturais

Geração de resíduos
sólidos (embalagens
vazias, linha e
aviamentos)

Degradação do solo

Geração de resíduos
sólidos (linha e
aviamentos)

Degradação do solo

Geração de resíduos
sólidos (plástico e
papel)

Degradação do solo

Atividades

Dispor o tecido em
camadas para ser
cortado em blocos.

Cortar
Cortar os blocos das
partes componentes
da peça de vestuário.

Costurar
Unir as partes
componentes através
da aplicação de
pontos.
Arrematar
Retirar das sobras de
linhas e de
aviamentos após a
costura.
Dobrar e embalar
Dobrar e embalar as
peças para
armazenamento e
despache.

Quadro 6: Principais aspectos e impactos associados à atividade de confecção industrial de moda
íntima em Nova Friburgo e Região.
Fonte: Elaboração Própria.

A maior parte dos resíduos têxteis é gerada no processo de corte e está
relacionada, principalmente, às características do molde da peça de vestuário
produzida e à tecnologia utilizada para o encaixe destes moldes, ou seja, da
utilização ou não de sistemas informatizados (CAD – Computer Aided Design).
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O tipo de molde, ou seja, a sua forma, tem influência sobre o consumo de
material, pois os contornos das partes componentes determinam a possibilidade de
um melhor ou pior encaixe das partes entre si, o que reduz ou aumenta o
desperdício de tecido no processo de corte. O que se quer dizer é que sempre
haverá um desperdício de tecido, tendo em vista que a folha de tecido em si é
retangular e os moldes das partes componentes a serem encaixadas nesse
retângulo possuem formas variadas, não obstante, é possível reduzir essas perdas
por meio de planejamento adequado do processo, treinamento da mão-de-obra e
utilização de tecnologia CAD.
O encaixe das partes componentes feito por meio do CAD, além de otimizar o
tempo da operação, tem impacto sobre o aproveitamento de tecido, quando
comparado com o encaixe realizado manualmente.
Além dos fatores já citados, nos processos de encaixe e risco, enfesto e corte,
existem outros que podem contribuir para o aumento da geração de resíduos de
tecido. Esses fatores estão relacionados, geralmente, à qualidade de matéria-prima
(incidência de defeitos no tecido acima do tolerável, como furos, manchas, fios
irregulares etc.); à utilização de procedimentos inadequados para a retirada desses
defeitos durante o enfesto, gerando pontas de tecidos ou retalhos; a diferenças de
largura entre as peças de tecidos utilizadas no enfesto, gerando retalhos; ao nível de
treinamento e de comprometimento do cortador, entre outros.
Além da geração de resíduos de tecido, nesses processos ainda há a geração
de resíduos de papel utilizado no encaixe dos moldes e de embalagens e invólucros
das matérias-primas empregadas, como caixas de papelão, canudos e sacos
plásticos.
Na fase de costura e nos processos finais, etapas basicamente compostas
por atividades manuais, como o arremate, a dobra, a etiquetagem e a embalagem
dos produtos acabados, ocorre, predominantemente, a geração de resíduos como
caixas de papelão; embalagens plásticas de aviamentos; carretéis de elásticos, viés,
fitas etc.
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As pesquisas bibliográficas e as buscas à Internet não levaram a informações
acerca da existência de um inventário qualitativo ou quantitativo dos resíduos têxteis
do APL. Apesar da ausência de um estudo desse caráter, a atuação desta
pesquisadora em confecções da região permite afirmar ser a grande parte desses
resíduos composta por tecido de poliamida com elastano, o que corresponde à
composição de matéria-prima largamente utilizada no segmento de lingerie dia.
É relevante ressaltar que, enquanto a fibra de algodão leva de 6 meses a 1
ano para decompor-se, o tempo médio de decomposição desses filamentos
artificiais equivale ao tempo de decomposição do plástico, ou seja, em média, 100
anos.
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5. RESULTADOS DA PESQUISA

5.1 FASE QUANTITATIVA

5.1.1 Análise Fuzzy das Percepções de Empresários

Com base na análise fuzzy, as ações de sustentabilidade ambiental
consideradas mais importantes pelos empresários foram: 10 (controle do
aproveitamento de material no processo produtivo); 12 (adoção de práticas, recursos
ou dispositivos para a redução do consumo de energia); 13 (adoção de ações que
visem à redução do consumo de combustível) e 17 (adoção de práticas,
equipamentos ou dispositivos para a redução do consumo de água), com valores
crisps iguais.
O menor grau de importância foi atribuído à ação 6 (investimento em
certificação e/ ou rotulagem ambiental). A Tabela 2 apresenta os resultados obtidos.
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Tabela 2: Grau de importância, agregação e valores crisp das ações de
sustentabilidade ambiental - Percepção de empresários
Quão importante considera
às ações de sustentabilidade
ambiental citadas.
ASA

0

1

2

1

3

4

3

21

2,88

3,88

4,00

3,6563

a1

b1

c1

Crisp 1

2

1

2

21

2,83

3,83

3,96

3,6146

3

8

12

4

1,83

2,83

3,67

2,7917

4

3

15

6

2,13

3,13

3,88

3,0625

5

6

12

6

2,00

3,00

3,75

2,9375

8

4

3

1,04

2,00

2,88

1,9792

7

2

13

9

2,29

3,29

3,92

3,1979

8

2

14

8

2,25

3,25

3,92

3,1667

6

1

8

9

9

15

2,63

3,63

4,00

3,4688

24

3,00

4,00

4,00

3,7500

20

2,83

3,83

4,00

3,6250

12

24

3,00

4,00

4,00

3,7500

13

24

3,00

4,00

4,00

3,7500

10
11

4

14

2

22

2,92

3,92

4,00

3,6875

15

5

19

2,79

3,79

4,00

3,5938

16

8

16

2,67

3,67

4,00

3,5000

24

3,00

4,00

4,00

3,7500

5

1,75

2,75

3,54

2,6979

17
18

1

9

9

Fonte: Elaboração Própria

Em relação ao desempenho ambiental, na percepção dos empresários, o APL
possui melhores resultados nas seguintes ações: 10 (controle do aproveitamento de
material no processo produtivo); 14 (reutilização interna de retalhos) e 12 (adoção de
práticas, recursos ou dispositivos para a redução do consumo de energia).
O menor grau de desempenho também foi atribuído à ação 6 (investimento
em certificação e/ ou rotulagem ambiental), como mostra a Tabela 3.
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Tabela 3: Grau de desempenho, agregação e valores crisp das ações de
sustentabilidade ambiental - Percepção de empresários
Como vem sendo o desempenho
do APL em relação às ações
de sustentabilidade citadas.
ASA

0

1

2

1

2

15

7

0,29

1,21

2,21

1,2292

2

3

18

3

0,13

1,00

2,00

1,0313

3

8

14

2

0,08

0,75

1,75

0,8333

4

8

15

1

0,04

0,71

1,71

0,7917

5

10

14

0,00

0,58

1,58

0,6875

6

13

11

0,00

0,46

1,46

0,5938

7

4

18

2

0,08

0,92

1,92

0,9583

8

3

16

5

0,21

1,08

2,08

1,1146

9

2

16

6

0,25

1,17

2,17

1,1875

1,13

2,13

3,13

2,1250

1

17

6

0,25

1,21

2,21

1,2188

12

4

15

5

1,04

2,04

3,04

2,0417

13

3

19

2

0,96

1,96

2,96

1,9583

22

2

1,08

2,08

3,08

2,0833

2

10
11

21

14

3

3

4

a2

b2

c2

Crisp 2

15

3

19

0,96

1,96

2,96

1,9583

16

12

12

0,50

1,50

2,50

1,5000

17

4

20

0,83

1,83

2,83

1,8333

16

4

0,17

1,00

2,00

1,0417

18

4

Fonte: Elaboração Própria

O índice de desempenho (Fórmula 8, p. 71) calculado a partir da média
ponderada dos valores crisps em relação ao grau de importância das ações de
sustentabilidade ambiental foi de 1,3992. Ao dividir-se o valor encontrado pela
escala maior 4, obteve-se o grau de desempenho do APL, que foi de 0,3498. O que
significa dizer, com base no critério proposto (Quadro 5), que o desempenho
ambiental do APL foi considerado baixo pelos empresários.
Ao comparar-se o grau de importância de cada ação de sustentabilidade
ambiental atribuída pelos empresários com o grau de desempenho do APL em
relação a cada ação, observou-se a ocorrência de gaps em todas as ações
propostas, como mostram a Tabela 4 e o Gráfico 1.
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Tabela 4: Cálculo dos gaps entre a importância das ações de sustentabilidade
ambiental e o desempenho do APL– Percepção de empresários
Grau de Importância Grau de Desempenho Triângulo Fuzzy 1 Triângulo Fuzzy 2
ASA

0

1

2

1

3

4

0

1

2

3

4

a1

b1

c1

a2

b2

3

21

2

15

7

2,88 3,88 4,00

0,29 1,21

c2

Valor

Valor

Crisp 1 Crisp 2

Gaps

2,21

2,5625 1,2292

-1,3333

2

1

2

21

3

18

3

2,83 3,83 3,96

0,13 1,00

2,00

2,7292 1,0313

-1,6979

3

8

12

4

8

14

2

1,83 2,83 3,67

0,08 0,75

1,75

2,7917 0,8333

-1,9583

4

3

15

6

8

15

1

2,13 3,13 3,88

0,04 0,71

1,71

3,0625 0,7917

-2,2708

2,00 3,00 3,75

0,00 0,58

1,58

2,9375 0,6875

-2,2500

1,04 2,00 2,88

0,00 0,46

1,46

1,9792 0,5938

-1,3854

5
6

1

8

7
8

6

12

6

10 14

8

4

3

13 11

2

13

9

4

18

2

2,29 3,29 3,92

0,08 0,92

1,92

3,1979 0,9583

-2,2396

14

8

3

16

5

2,25 3,25 3,92

0,21 1,08

2,08

3,1667 1,1146

-2,0521

9

15

2

16

6

2,63 3,63 4,00

0,25 1,17

2,17

3,4688 1,1875

-2,2813

3,00 4,00 4,00

1,13 2,13

3,13

3,7500 2,1250

-1,6250

1

17

6

2,83 3,83 4,00

0,25 1,21

2,21

3,6250 1,2188

-2,4063

24

4

15

5

3,00 4,00 4,00

1,04 2,04

3,04

3,7500 2,0417

-1,7083

24

3

19

2

3,00 4,00 4,00

0,96 1,96

2,96

3,7500 1,9583

-1,7917

22

2

2,92 3,92 4,00

1,08 2,08

3,08

3,6875 2,0833

-1,6042

19

2

2,79 3,79 4,00

0,96 1,96

2,96

3,5938 1,9583

-1,6354

2,50

2

9
10

4

12
13

20

14

2

22

15

5

19

16

8

17
18

21

24

11

3

1

9

9

16
5

2,67 3,67 4,00

0,50 1,50

3,5000 1,5000

-2,0000

4

20

3,00 4,00 4,00

0,83 1,83

2,83

3,7500 1,8333

-1,9167

16

4

1,75 2,75 3,54

0,17 1,00

2,00

2,6979 1,0417

-1,6563

12 12

24
4

3

Fonte: Elaboração Própria

Gráfico 1: Visualização dos gaps entre a importância das ações de sustentabilidade
ambiental e o desempenho do APL - Percepção de empresários
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Fonte: Elaboração Própria

Quanto ao grau de adesão das empresas, as ações que mais se destacaram
foram: 10 (controle do aproveitamento de material no processo produtivo); 13
(adoção de ações que visem à redução de consumo de combustível) e 14
(reutilização interna de retalhos).
Mais uma vez a ação 6 (investimento em certificação e/ ou rotulagem
ambiental) foi a que apresentou o menor grau. A Tabela 5 apresenta os resultados
obtidos.
Tabela 5: Grau de adesão, agregação e valores crisp das ações de sustentabilidade
ambiental - Percepção de empresários

Como vem sendo a adesão
da sua empresa em relação
às ações citadas
ASA

0

1

2

3

16
12

11

1
2

4

Crisp 3

a3

b3

c3

8

1,33

2,33

3,33

2,3333

1

0,54

1,54

2,54

1,5417

3

2

19

3

0,13

1,04

2,04

1,0625

4

2

15

7

0,29

1,21

2,21

1,2292

5

3

19

2

0,08

0,96

1,96

0,9896

6

11

13

0,00

0,54

1,54

0,6563

7

5

18

1

0,83

1,83

2,83

1,8333

8

1

5

13

5

0,96

1,92

2,92

1,9271

9

1

6

15

2

0,79

1,75

2,75

1,7604

2

16

2,17

3,17

3,92

3,1042

9

9

5

0,79

1,75

2,75

1,7604

1

4

17

2

1,83

2,83

3,75

2,8125

13

2

21

1

1,96

2,96

3,92

2,9479

14

5

17

2

1,88

2,88

3,79

2,8542

1

12

8

3

1,54

2,54

3,42

2,5104

1

12

10

1,33

2,29

3,29

2,3021

3

17

3

1

1,08

2,08

3,04

2,0729

10

10

2

0,67

1,58

2,50

1,5833

10
11

1

12

15
16

1

17
18

2

6

Fonte: Elaboração Própria

O índice de adesão das empresas às ações de sustentabilidade ambiental
(Fórmula 9, p. 72) calculado a partir da média ponderada dos valores crisps em
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relação ao grau de importância de cada ação foi de 2,0404. Ao dividir-se o valor
encontrado pela escala maior 4, obteve-se o grau de adesão das empresas, que foi
de 0,5101. O que significa dizer que o grau de adesão das empresas às ações de
sustentabilidade ambiental propostas foi considerado médio, na percepção dos
empresários.
A comparação do grau de importância das ações de sustentabilidade
ambiental com o grau de adesão das empresas também apontou para a existência
de gaps (Tabela 6) em todas as ações propostas, conforme demonstra o Gráfico 2.
Tabela 6: Cálculo dos gaps entre a importância das ações de sustentabilidade
ambiental e a adesão das empresas - Percepção de empresários
Grau de Importância
ISA

0

1

2

1

3

4

3

21

Grau de Adesão
0

1

Triângulo Fuzzy 1 Triângulo Fuzzy 3
4

a1

b1

c1

a3

2

3

16

8

2,88 3,88 4,00 1,33

12 11

1

Valor

Valor

Crisp 1 Crisp 3

Gaps

2,33 3,33

3,6563 2,3333

-1,3229

b3

c3

2

1

2

21

2,83 3,83 3,96 0,54

1,54 2,54

3,6146 1,5417

-2,0729

3

8

12

4

2

19

3

1,83 2,83 3,67 0,13

1,04 2,04

2,7917 1,0625

-1,7292

4

3

15

6

2

15

7

2,13 3,13 3,88 0,29

1,21 2,21

3,0625 1,2292

-1,8333

19

2

2,00 3,00 3,75 0,08

0,96 1,96

2,9375 0,9896

-1,9479

1,04 2,00 2,88 0,00

0,54 1,54

1,9792 0,6563

-1,3229

5
6

1

8

7
8

6

12

6

3

8

4

3

11 13

2

13

9

2

9

5

18

1

2,29 3,29 3,92 0,83

1,83 2,83

3,1979 1,8333

-1,3646

5

13

5

2,25 3,25 3,92 0,96

1,92 2,92

3,1667 1,9271

-1,2396

15

2

2,63 3,63 4,00 0,79

1,75 2,75

3,4688 1,7604

-1,7083

2

16

3,00 4,00 4,00 2,17

3,17 3,92

3,7500 3,1042

-0,6458

9

5

2,83 3,83 4,00 0,79

1,75 2,75

3,6250 1,7604

-1,8646

14

8

1

9

15

1

6

1

9

10

24

11

4

12

20

1

24

6

4

17

2

3,00 4,00 4,00 1,83

2,83 3,75

3,7500 2,8125

-0,9375

21

1

24

2

3,00 4,00 4,00 1,96

2,96 3,92

3,7500 2,9479

-0,8021

14

2

22

5

17

2

2,92 3,92 4,00 1,88

2,88 3,79

3,6875 2,8542

-0,8333

15

5

19

1

12

8

3

2,79 3,79 4,00 1,54

2,54 3,42

3,5938 2,5104

-1,0833

1

12 10

3

17

13

16

8

17
18

16

1

24
1

9

9

5

2

10 10

3

2,67 3,67 4,00 1,33

2,29 3,29

3,5000 2,3021

-1,1979

1

3,00 4,00 4,00 1,08

2,08 3,04

3,7500 2,0729

-1,6771

2

1,75 2,75 3,54 0,67

1,58 2,50

2,6979 1,5833

-1,1146

Fonte: Elaboração Própria

92

Gráfico 2: Visualização dos gaps entre a importância das ações de sustentabilidade
ambiental e a adesão das empresas - Percepção de empresários
Fonte: Elaboração Própria

5.1.2 Análise Fuzzy das Percepções de Membros da Governança

Para os membros da governança, sete ações se destacaram com o mesmo
grau de importância. Como mostra a Tabela 7, essas ações foram: 4
(estabelecimento de metas e indicadores de desempenho ambiental); 8 (apoio a
iniciativas ou projetos voltados para a preservação ambiental); 9 (utilização de
matérias-primas e aviamentos que causem menos danos ao meio ambiente); 10
(controle

do

aproveitamento

(desenvolvimento

de

parcerias

de
com

material

no

fornecedores

processo
visando

produtivo);
ao

retorno

11
de

embalagens); 12 (adoção de práticas, recursos ou dispositivos para a redução do
consumo de energia) e 15 (desenvolvimento de parcerias com associações). A ação
6 (investimento em certificação e/ ou rotulagem ambiental) e a 18 (manutenção de
área arborizada em torno da planta industrial) apresentaram o menor grau de
importância para os respondentes.
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Tabela 7: Grau de importância, agregação e valores crisp das ações de
sustentabilidade ambiental - Percepção de membros da governança
Quão importante considera
as ações de sustentabilidade
ambiental citadas.
ASA

0

1

2

3

4

a1

b1

c1

1

1

5

2,83

3,83

4,00

3,6250

2

1

5

2,83

3,83

4,00

3,6250

3

4

2

2,33

3,33

4,00

3,2500

6

3,00

4,00

4,00

3,7500

4
5

Crisp 1

2

4

2,67

3,67

4,00

3,5000

3

1

1,83

2,83

3,67

2,7917

1

5

2,83

3,83

4,00

3,6250

8

6

3,00

4,00

4,00

3,7500

9

6

3,00

4,00

4,00

3,7500

10

6

3,00

4,00

4,00

3,7500

11

6

3,00

4,00

4,00

3,7500

12

6

3,00

4,00

4,00

3,7500

6

2

7

13

1

5

2,83

3,83

4,00

3,6250

14

3

3

2,50

3,50

4,00

3,3750

6

3,00

4,00

4,00

3,7500

16

5

1

2,17

3,17

4,00

3,1250

17

3

3

2,50

3,50

4,00

3,3750

3

1

1,83

2,83

3,67

2,7917

15

18

2

Fonte: Elaboração Própria

Em relação ao desempenho do APL, cinco ações se destacaram. Como
mostra a Tabela 8, essas ações foram: 14 (reutilização interna de retalhos); 15
(desenvolvimento de parcerias com associações; 10 (controle do aproveitamento de
material no processo produtivo); 12 (adoção de práticas, recursos ou dispositivos
para a redução do consumo de energia) e 13 (adoção de ações que visem à
redução de consumo de combustível).
As ações 11 (desenvolvimento de parcerias com fornecedores visando ao
retorno de embalagens) e 16 (coleta seletiva de lixo nas dependências da empresa)
foram aquelas em que o APL apresentou o menor grau de desempenho.
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Tabela 8: Grau de desempenho, agregação e valores crisp das ações de
sustentabilidade ambiental - Percepção de membros da governança
Como vem sendo o desempenho
do APL em relação as ações
de sustentabilidade citadas.
ASA

0

1

1

2

3

3

3

4

Crisp 2

a2

b2

c2

0,50

1,50

2,50

1,5000

2

1

5

0,00

0,83

1,83

0,8750

3

1

5

0,00

0,83

1,83

0,8750

4

1

1

0,67

1,50

2,50

1,5417

5

1

5

0,00

0,83

1,83

0,8750

6

1

5

0,00

0,83

1,83

0,8750

7

1

5

0,00

0,83

1,83

0,8750

4

8

2

4

0,67

1,67

2,67

1,6667

9

5

1

0,17

1,17

2,17

1,1667

5

0,83

1,83

2,83

1,8333

0,00

0,83

1,83

0,8750

10
11

1

5

12

1

5

0,83

1,83

2,83

1,8333

13

1

5

0,83

1,83

2,83

1,8333

6

1,00

2,00

3,00

2,0000

14
15

6

1,00

2,00

3,00

2,0000

16

5

1

0,17

0,50

0,83

0,5000

17

1

4

0,67

1,67

2,67

1,6667

18

6

0,00

1,00

2,00

1,0000

Fonte: Elaboração Própria

O índice de desempenho ambiental (Fórmula 8, p. 71) calculado a partir da
média ponderada dos valores crisps em relação ao grau de importância das ações
de sustentabilidade ambiental foi de 1,3412. Ao dividir-se o valor encontrado pela
escala maior 4, obteve-se o grau de desempenho do APL, que foi de 0,33531. Isso
significa que o grau de desempenho ambiental do APL, na visão de dos membros de
instituições que representam a governança, foi considerado baixo.
Ao efetuar a análise comparativa do grau de importância de cada ação de
sustentabilidade ambiental com o grau de desempenho destas no APL (Tabela 9),
verificou-se que todas as ações apresentaram gaps. No Gráfico 3 são apresentados
os gaps encontrados.
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Tabela 9: Cálculo dos gaps entre a importância das ações de suatentabilidade
ambiental e o desempenho do APL – Percepção de membros da governança
Grau de Importância
ASA

0

1

2

1

3

4

1

5

Grau de Desempenho
0

1
3
5

2
3

3

4

Triângulo Fuzzy 1
a1

b1

c1

2,83

3,83

2,83
2,33

Triângulo Fuzzy 2
a2

Valor

Valor

b2

c2

Crisp 1 Crisp 2

Gaps

4,00 0,50

1,50

2,50

3,6250 1,5000

-2,1250

3,83

4,00 0,00

0,83

1,83

3,6250 0,8750

-2,7500

3,33

4,00 0,00

0,83

1,83

3,2500 0,8750

-2,3750

2

1

5

1

3

4

2

1

5

6

1

1

3,00

4,00

4,00 0,67

1,50

2,50

3,7500 1,5417

-2,2083

2

4

1

5

2,67

3,67

4,00 0,00

0,83

1,83

3,5000 0,8750

-2,6250

3

1

1

5

1,83

2,83

3,67 0,00

0,83

1,83

2,7917 0,8750

-1,9167

5

1

4
5
6

2

1

4

5

2,83

3,83

4,00 0,00

0,83

1,83

3,6250 0,8750

-2,7500

8

6

2

4

3,00

4,00

4,00 0,67

1,67

2,67

3,7500 1,6667

-2,0833

9

6

5

1

3,00

4,00

4,00 0,17

1,17

2,17

3,7500 1,1667

-2,5833

5

3,00

4,00

4,00 0,83

1,83

2,83

3,7500 1,8333

-1,9167

3,00

4,00

4,00 0,00

0,83

1,83

3,7500 0,8750

-2,8750

7

10

6

11

6

12

6

1

5

3,00

4,00

4,00 0,83

1,83

2,83

3,7500 1,8333

-1,9167

1

5

2,83

3,83

4,00 0,83

1,83

2,83

3,6250 1,8333

-1,7917

6

2,50

3,50

4,00 1,00

2,00

3,00

3,3750 2,0000

-1,3750

13

1

5

14

3

3

1

5

6

3,00

4,00

4,00 1,00

2,00

3,00

3,7500 2,0000

-1,7500

16

5

1

5

1

2,17

3,17

4,00 0,17

0,50

0,83

3,1250 0,5000

-2,6250

17

3

3

1

4

2,50

3,50

4,00 0,67

1,67

2,67

3,3750 1,6667

1,6667

3

1

6

1,83

2,83

3,67 0,00

1,00

2,00

2,7917 1,0000

-1,7917

6

15

18

2

Fonte: Elaboração Própria

Gráfico 3: Visualização dos gaps entre a importância das ações de sustentabilidade ambiental e o
desempenho do APL – Percepção de membros da governança
Fonte: Elaboração Própria
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Em relação à percepção dos membros da governança quanto à adesão por
parte das empresas, as ações que mais se destacaram foram: 14 (reutilização
interna de retalhos), 10 (controle do aproveitamento de material no processo
produtivo), 13 (adoção de ações que visem à redução de consumo de combustível)
e 17 (adoção de práticas, equipamentos ou dispositivos para a redução de consumo
de água).
De acordo com os membros da governança, as ações 6 (investimento em
certificação e/ ou rotulagem ambiental) e 16 (coleta seletiva de lixo nas
dependências da empresa) são as que apresentam o menor grau de adesão por
parte das empresas, conforme pode ser visto na Tabela 10.
Tabela 10: Grau de adesão, agregação e valores crisp das ações de
sustentabilidade ambiental - Percepção de membros da governança
Como vem sendo a adesão das
empresas em relação às ações
de sustentabilidade citadas.
ASA

0

1

1

2

3

3

3

4

Crisp 3

a3

b3

c3

0,50

1,50

2,50

1,5000

2

1

5

0,00

0,83

1,83

0,8750

3

4

2

0,00

0,33

1,33

0,5000

4

4

2

0,00

0,33

1,33

0,5000

5

4

2

0,00

0,33

1,33

0,5000

6

5

1

0,00

0,17

1,17

0,3750

7

2

4

0,00

0,67

1,67

0,7500

8

2

4

9

5

10
11

1

5

12

1

3

13
14

0,00

0,67

1,67

0,7500

1

0,17

1,17

2,17

1,1667

6

1,00

2,00

3,00

2,0000

0,00

0,83

1,83

0,8750

2

0,33

1,17

2,17

1,2083

6

1,00

2,00

3,00

2,0000

1,17

2,17

3,17

2,1667

15

4

2

5

0,33

1,33

2,33

1,3333

16

5

1

0,17

0,50

0,83

0,5000

6

1,00

2,00

3,00

2,0000

0,00

1,00

2,00

1,0000

17
18

6

1

Fonte: Elaboração Própria
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O índice de adesão das empresas às ações de sustentabilidade ambiental
(Fórmula 9, p. 72) calculado a partir da média ponderada dos valores crisps em
relação ao grau de importância de cada ação foi 1,1244. Ao dividir-se o valor
encontrado pela escala maior 4, obteve-se o grau de adesão das empresas do APL,
que foi de 0,2811. Isso quer dizer que o grau de adesão das empresas às ações de
sustentabilidade ambiental propostas foi considerado baixo pelos membros da
governança que responderam à pesquisa.
A análise comparativa do grau de importância atribuído às ações de
sustentabilidade ambiental em relação ao grau de adesão das empresas (Tabela 11)
permite observar a ocorrência de gaps em todas as ações, conforme apresentado no
Gráfico 4.
Tabela 11: Cálculo dos gaps entre a importância das ações de sustentabilidade
ambiental e a adesão das empresas - Percepção de membros da governança
Grau de Adesão

Grau de Importância
ASA

0

1

2

1

3

4

1

5

0

1
3
5

2
3

3

Triângulo Fuzzy 1
4

c1

a3

b3

c3

Valor Valor
Crisp 1 Crisp 3

2,83 3,83

4,00

0,50

1,50

2,50

3,6250 1,5000

-2,1250

a1

b1

Triângulo Fuzzy 3

Gaps

2

1

5

1

2,83 3,83

4,00

0,00

0,83

1,83

3,6250 0,8750

-2,7500

3

4

2

4

2

2,33 3,33

4,00

0,00

0,33

1,33

3,2500 0,5000

-2,7500

6

4

2

3,00 4,00

4,00

0,00

0,33

1,33

3,7500 0,5000

-3,2500

2

4

4

2

2,67 3,67

4,00

0,00

0,33

1,33

3,5000 0,5000

-3,0000

3

1

5

1

1,83 2,83

3,67

0,00

0,17

1,17

2,7917 0,3750

-2,4167

1

4
5
6

2

5

2

4

2,83 3,83

4,00

0,00

0,67

1,67

3,6250 0,7500

-2,8750

8

6

2

4

3,00 4,00

4,00

0,00

0,67

1,67

3,7500 0,7500

-3,0000

9

6

1

3,00 4,00

4,00

0,17

1,17

2,17

3,7500 1,1667

-2,5833

6

3,00 4,00

4,00

1,00

2,00

3,00

3,7500 2,0000

-1,7500

3,00 4,00

4,00

0,00

0,83

1,83

3,7500 0,8750

-2,8750

7

5

10

6

11

6

1

5

6

1

3

2

3,00 4,00

4,00

0,33

1,17

2,17

3,7500 1,2083

-2,5417

13

1

5

6

2,83 3,83

4,00

1,00

2,00

3,00

3,6250 2,0000

-1,6250

14

3

3

5

2,50 3,50

4,00

1,17

2,17

3,17

3,3750 2,1667

-1,2083

6

4

2

3,00 4,00

4,00

0,33

1,33

2,33

3,7500 1,3333

-2,4167

16

5

1

5

1

2,17 3,17

4,00

0,17

0,50

0,83

3,1250 0,5000

-2,6250

17

3

3

6

2,50 3,50

4,00

1,00

2,00

3,00

3,3750 2,0000

-1,3750

3

1

1,83 2,83

3,67

0,00

1,00

2,00

2,7917 1,0000

-1,7917

12

15

18

2

6

1

Fonte: Elaboração Própria
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Gráfico 4: Visualização dos gaps entre a importância das ações de sustentabilidade ambiental e
a adesão das empresas - Percepção de membros da governança
Fonte: Elaboração Própria

5.1.3 Análise Comparativa das Percepções de Empresários e Membros da
Governança

De uma forma geral, a análise comparativa das percepções dos empresários
e membros da governança quanto à importância das ações de sustentabilidade
ambiental não apontou para a existência de gaps significativos, conforme pode ser
visto no gráfico 5.
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Gráfico 5: Visualização dos gaps da importância das ações de sustentabilidade ambiental Percepção de empresários e membros da governança
Fonte: Elaboração Própria

Também não houve grandes discrepâncias na análise comparativa das
percepções dos empresários e membros da governança quanto ao desempenho
ambiental do APL nas ações investigadas, conforme pode ser visto no gráfico 6.
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Gráfico 6: Visualização dos gaps do grau de desempenho do APL - Percepção de empresários e
membros da governança
Fonte: Elaboração Própria

Já em relação ao grau de adesão das empresas os gaps encontrados na
análise comparativa dos dois grupos estudados foram bem mais expressivos, como
pode ser visualizado no gráfico 7.
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Gráfico 7: Visualização dos gaps da adesão das empresas - Percepção de empresários e
membros da governança
Fonte: Elaboração Própria

De modo geral os dois grupos expressaram que, basicamente, todas as
ações de sustentabilidade ambiental propostas no questionário são importantes. No
entanto, verificou-se a ocorrência de gaps significativos entre a importância atribuída
e o desempenho do APL e entre a importância atribuída e o grau de adesão das
empresas, na percepção tanto dos empresários, quanto dos representantes de
instituições que fazem parte da governança do APL.
O grau de desempenho do APL e o grau de adesão das empresas, indicam
que, para os dois grupos, não houve congruência entre a importância atribuída às
ações de sustentabilidade ambiental e a percepção que possuem acerca das
práticas coletivas e individuais do APL.
Na percepção dos empresários, o APL tem uma baixa performance, enquanto
as empresas apresentam um grau médio de adesão às ações de sustentabilidade
ambiental propostas no estudo. Por outro lado, na percepção dos representantes da
governança, tanto o grau de desempenho do APL, quanto o grau de adesão das
empresas foram tidos, basicamente, como baixo.
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Esses resultados contribuem para a aceitação da suposição de que a Teoria
dos Conjuntos Fuzzy é uma ferramenta capaz levantar as percepções de
empresários e de membros da governança do APL, como também para a aceitação
das duas hipóteses propostas de que:
a) existem gaps entre o nível de importância atribuída à sustentabilidade
ambiental e o desempenho ambiental do APL, na percepção de
empresários e de membros da governança;
b) existem gaps entre o nível de importância atribuída à sustentabilidade
ambiental e a adesão das empresas a essas ações, na percepção de
empresários e de membros da governança.
Mas, por que existe tamanha lacuna entre a teoria e a prática? Por que,
apesar do reconhecimento dos atores acerca da importância da preservação
ambiental, a adesão das empresas e o desempenho do APL são fracos? A fase
seguinte buscou investigar os motivos da existência desses gaps.

5.2 FASE QUALITATIVA

5.2.1 Análise de Conteúdo

A definição do corpus da análise e a exploração do material, conforme
descrita no Capítulo 3 conduziu as seguintes categorias temáticas que deram
suporte à análise:
•

Ações de Sustentabilidade Ambiental no APL;

•

Resíduos Têxteis;

•

Sistema de Licenciamento Ambiental;

•

O que Falta?
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5.2.1.1 Ações de Sustentabilidade Ambiental no APL

Esta categoria temática compreende declarações sobre as práticas
ambientais no âmbito das empresas e do APL. Os subtemas dessas categorias são:
Segregação de Plástico e Papelão, Redução do Consumo de Água e Energia.

5.2.1.1.1 Segregação de Plástico e Papelão

Pelas declarações dos empresários entrevistados foi possível verificar que
todos adotam a segregação de resíduos de papelão e plásticos oriundos do uso de
matérias-prima e aviamentos, como canudos, carretéis, cones e embalagens em
geral, visando ao encaminhamento para reutilização e/ou reciclagem.

Alguns

desses resíduos são recolhidos nas fábricas por catadores para revenda. Em três
das fábricas pesquisadas apurou-se que o dinheiro arrecadado na venda desses
resíduos é convertido para os próprios funcionários.
É um volume muito grande de sacola e de papelão e a gente já tem, não uma
empresa que coleta, mas pessoas que não têm uma renda fixa, catadores de papelão
ou plástico, que juntam esse volume e conseguem repassar. Eu não sei é para onde.
Não sei o que eles fazem. Eu sei que eles recolhem e vendem, como fazem com
garrafa PET, latinhas, né. Tem uma pessoa certa que vem aqui duas vezes por
semana. (A, EMPRESÁRIO).
Papelão, essa parte de embalagem do produto que nós recebemos, carretéis, cones
de linha, canudo do próprio tecido e as caixas, né... Eu sempre, assim... Havia
sempre alguém que vinha buscar e ela mesma tinha o sustento dela através daquilo
ali. Só que isso tava perdendo um pouco o sentido, porque, assim, às vezes vinha, às
vezes não vinha. Às vezes acumulava e chegava ao ponto da gente não saber o que
fazer. Aí eu comecei... Eu expliquei para os funcionários e coloquei num lugar aqui
prá gente guardar tudo. E arrumei uma pessoa com compromisso de vir, pesar e,
mesmo que o rendimento financeiro seja pouco, mas é guardado para alguma coisa
que no final do ano a gente vai reverter para os funcionários, para eles poderem
ajudar nessa questão também. (C, EMPRESÁRIO).
Eu vendo o que é papel, o que é plástico, papelão e carretéis. (E, EMPRESÁRIO).

Outra forma de destinação para os carretéis de elástico, viés e outros
aviamentos é a venda ou devolução para o fornecedor. Geralmente, o valor da
unidade do carretel vem destacado na nota fiscal e a devolução dos mesmos gera
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desconto na próxima compra ou receita de venda. Essa transação fica mais simples
quando o fornecedor é local, porém quando é de outra praça passa a envolver a
questão de disponibilidade de espaço na fábrica e custos com frete.
Agora, o carretel de elástico pequeno, eu não sei te dizer, exatamente, o destino dele.
Mas, o grande, eu sei que a gente repassa para quem fabrica viés de pluminha, que é
nosso fornecedor aqui mesmo da cidade. Então, a gente compra o viés de pluminha
dele, o carretel a gente guarda e depois que junta um volume grande, a gente leva
para ele e ele dá um desconto na próxima remessa que a gente comprar. E ele é
perto daqui, também. Então, não precisa um carro grande, com um carro normal a
gente leva. O grande problema é armazenar, né. Juntar os carretéis da semana,
colocar em sacos e guardar na garagem. (A, EMPRESÁRIO).
Os carretéis que eu não vendo eu devolvo para a fábrica; ela me vende e eu vendo
para ela de novo, em São Paulo. Para isso, eu tenho que ter espaço e nem todos têm
espaço, porque você tem que juntar uma quantidade muito grande de carretéis para
você poder justificar o frete e poder mandar isso de volta. Não é uma coisa muito
simples não. Você tem que ter uma intenção muito grande de não jogar no lixo para
poder fazer isso. (E, EMPRESÁRIO).

Para reduzir a quantidade comprada de cones de linha, o empresário A
adquiriu uma conicaleira, máquina que possibilita dividir o fio de um cone grande
para cones menores, permitindo o abastecimento de máquinas de costura e a
redução da compra desse aviamento. Desta forma a empresa reutiliza uma parte
dos cones de linha pequenos.
Cones de linhas, os pequenos, eu reaproveito. Porque eu tenho a conicaleira. Então,
eu consigo comprar menos linhas, dividir os cones e distribuir para a produção.
Então, com isso compro um número bem menor de cones de linha; só o necessário.
(A, EMPRESÁRIO).

O empresário A questiona a necessidade de os fornecedores empregarem
tanto material em embalagens e sobre esse volume aparentemente excessivo faz o
seguinte comentário:
Cada parzinho de bojo vem com uma sacolinha; vem com uma espuminha no meio.
Então, talvez, seja até desnecessário para o próprio fornecedor. Imagina quantos
modelos a gente fabrica que leva uma sacolinha para cada bojo que se tira... (A,
EMPRESÁRIO).

Além de uma destinação mais adequada para os resíduos de embalagem, o
empresário C também percebeu, na seleção desses materiais, uma oportunidade de
dividir as responsabilidades e disseminar a prática entre os funcionários:
Não só essa parte, mas uma garrafa de refrigerante na hora do almoço. Então, eu
coloquei uma caixa e eles colocam tudo, desde caixinhas de clipes que acabou até...
Se ficar só para eu como empresária, eu guardar, eu pedir... Então foi a forma de
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espalhar dentro da empresa que tudo, o pouco ou o muito, juntando todo o mês, né,
se revertesse prá eles, prá um encerramento no final do ano, mas que eles se
sentissem motivados a colaborar também. (C, EMPRESÁRIO).

Ao ser perguntado se haveria outras ações que gostaria de realizar, o
empresário A mencionou a intenção de incentivar a coleta seletiva dentro da
empresa, visto ser uma prática que já adota na sua vida pessoal.
Colocar aqueles latões de papel, plástico, vidro de coleta seletiva e incentivar que
elas venham trazer o lixo de casa já separadinho e jogar aqui. Mas não consigo
ainda, porque é complicado. É o tipo da coisa que você tem que pegar e ficar
incentivando as pessoas. Eu faço isso em casa; eu separo meu fixo e jogo na coleta
seletiva, então, eu acho legal, também, incentivar as outras pessoas. (A,
EMPRESÁRIO).

A explicação para a sensibilização desses empresários para a questão da
coleta seletiva de materiais como o plástico e o papelão parece estar no trabalho
realizado pela secretaria de meio ambiente em gestões anteriores:
Uma delas é estimular o funcionário a trazer lixos como a garrafa PET para
encaminharmos para um ecoponto. Isso foi na gestão da antiga Prefeita, porque ela
tinha um programa de reciclagem para alguns materiais, inclusive PET. Então,
enquanto a gente tinha o canal, a gente recolhia o nosso e o dos outros para destinar.
Agora não tem mais e a gente não sabe o que fazer, né. A gente já fez plantio de
árvores, palestras sobre reflorestamento para os funcionários. Todo mundo levou
uma arvorezinha para casa e no fim do ano premiamos a que cresceu mais. (E,
EMPRESÁRIO).

Em relação a ações realizadas com apoio da Secretaria do Meio Ambiente, de
2001 para cá, o entrevistado H, representante de instituição-membro da governança,
destacou a revitalização do Centro de Educação Ambiental (CEA), a implementação
da coleta seletiva de papelão e PET, a criação da cooperativa de catadores de
papelão e a colocação de ecopontos nas ruas:
Esse centro de educação ambiental existe até hoje; tá a todo vapor. Ele produz
material didático para as escolas municipais. Isso é muito importante para o pessoal
novo que tá chegando. Esse centro atuou bastante em resíduo sólido. O primeiro
projeto, ainda em 2001, foi reciclar todo o papel usado pela Prefeitura. Com isso, no
primeiro ano de funcionamento a gente já tinha quatro toneladas de papel que a
gente vendeu para a FAPASA, que é a fábrica de papelão, aqui em Rio Grandina, e
esse dinheiro foi revertido para os catadores daqui. Isso virou uma febre. Depois a
gente passou para as escolas municipais. Depois nós capacitamos os professores
municipais na área de meio ambiente. Depois colocamos na rua 60 ecopontos, que
existem até hoje. Isso tudo em 2001, 2002, 2003. Hoje a gente já tem o apoio das
comunidades. Já sabem que o lixo não é lixo. Criamos a cooperativa dos catadores
dentro da EBMA. (H, REPRESENTANTE DE INSTITUIÇÃO-MEMBRO DA
GOVERNANÇA).
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Outras ações mencionadas pelo entrevistado H e que tiveram ligação com a
questão do resíduo têxtil foram os Programas Reciclando com Arte e a Fábrica de
Trapos, ambos já extintos. O Programa Reciclando com Arte promovia o
reaproveitamento de materiais como garrafas PET, caixas Tetra Pak e, em
quantidade menor, sobras de tecidos de confecções. Com estes materiais eram
confeccionadas adereços para enfeitar a cidade em situações festivas, bem como
brinquedos para doação a creches.
Infelizmente não existe mais. Mas felizmente ele está pulverizado junto às
comunidades, porque a gente ensinava artesanato: como aproveitar a garrafa PET;
como fazer a garrafa PET servir de brinquedo para as nossas crianças nas creches.
Durante, pelo menos seis anos elas entraram na ornamentação de Natal de Friburgo.
(H, REPRESENTANTE DE INSTITUIÇÃO-MEMBRO DA GOVERNANÇA).
Então, foi um banho de conscientização e envolvimento também. Diversas pessoas,
diversos artesãos hoje fazem seu artesanato. O programa acabou, mas está
pulverizado nas comunidades. Neste programa, muito resto de tecido de confecções
serviu para fazer boneca, chaveiro... Até três anos isso funcionava. (H,
REPRESENTANTE DE INSTITUIÇÃO-MEMBRO DA GOVERNANÇA).

Quanto à Fábrica de Trapos, consistiu em uma cooperativa, que com o auxílio
da prefeitura reciclava os resíduos de tecido de algodão descartado por algumas
confecções, transformando-os em estopa, direcionada para o Pólo Petroquímico de
Macaé. A iniciativa funcionou durante algum tempo, porém foi extinta em função de
dificuldades enfrentadas na gestão cooperativada.
O que era a fábrica de trapos: todo o resíduo de algodão das confecções... Foi
montado por um empresário daqui um galpão e outros empresários forneceram
máquinas e, num sistema de cooperativa (foi por isso que acabou. Cooperativa é uma
coisa muito complexa. Tem que fazer a pessoa entender que ela é dona daquilo e
isso é muito difícil), fazíamos trapos, que é a estopa. (H, REPRESENTANTE DE
INSTITUIÇÃO-MEMBRO DA GOVERNANÇA).
Durante muito tempo a gente tirou muito trapo de algodão dos rios. Esses dois
programas contribuíram bastante para a redução dos resíduos da confecção. (H,
REPRESENTANTE DE INSTITUIÇÃO-MEMBRO DA GOVERNANÇA).
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5.2.1.1.2 Redução de Consumo de Água e Energia

Em relação à redução do consumo de água e energia é possível dizer que
prevalece entre os empresários entrevistados a percepção de que o maior benefício
da adoção de ações com este fim é a redução de custos:
Eu coloquei aquelas torneiras de água que aperta e não fica pingando; apagar as
luzes na hora do almoço; desligar as máquinas. Essas coisas, assim, a gente tem
feito. (A, EMPRESÁRIO).
As ações que a gente tem é mais prô bolso mesmo: apagar a luz para economizar;
prá não gastar tanto, não tanto em relação ao meio ambiente. É um erro da empresa
que nós temos que melhorar, mas é o que acontece. Você tenta ver o lado do
dinheiro, de apagar a luz para não ter gasto, né. (B, EMPRESÁRIO).
Preocupação com o consumo de água e luz, claro, isso é obvio porque repercute
direto no bolso. Então, tudo o que a gente pode economizar de água e luz é uma
coisa que, evidentemente, a gente faz até por instinto. É... Não deixar as luzes
acesas. A gente tem uma educação aqui dentro prá isso há muito tempo. Não deixar
as torneiras abertas; não deixar as luzes acesas; separar todo o óleo que a gente usa
na cozinha prá que ele tenha um destino diferenciado, já que tem uma empresa de
sabão que recolhe esse óleo; separar todos os nossos resíduos sólidos tipo papel,
plástico, tecido, isso também a gente separa. (E, EMPRESÁRIO).

5.2.1.2 Resíduos Têxteis

Esta categoria procurou analisar aspectos ligados aos resíduos têxteis das
confecções do APL, explorando os seguintes subtemas: consciência, prioridade,
quantidade, composição, destinação e conseqüências.

5.2.1.2.1 Consciência dos Aspectos e Impactos Ambientais

Um aspecto importante que se destaca na análise dos depoimentos sobre a
questão dos aspectos e impactos ambientais produzidos pela atividade é a
consciência dos atores. De modo semelhante aos resultados constatados na última
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pesquisa sobre gestão ambiental realizada pela FIRJAN (2009), identificou-se que
os empresários entrevistados, de forma geral, estão conscientes dos aspectos e
impactos ambientais da atividade, identificando como os principais aspectos, a
geração de resíduos têxteis e os ruídos provocados pelas máquinas de costura,
causando poluição do solo e poluição sonora. Os depoimentos abaixo trazem
trechos com elementos que expressam o nível de consciência, seguido de breves
comentários.
No depoimento do empresário C tem-se a referência ao comprometimento
ambiental tendo em vista apenas a questão quantitativa da geração de resíduos
têxteis e de aviamentos. Apesar de usar a palavra “acho”, que permite duvidar da
sua certeza, o empresário termina a frase com a palavra “sim”, que confere mais
força a sua afirmação.
A gente compra o tecido e não aproveita 100%, tem sempre o que não é utilizado,
porque não tem como aproveitar o tecido 100%, né e, também, resíduos de elástico,
sobrinhas até da própria linha. Isso tudo eu acho que compromete o meio ambiente,
sim. (C, EMPRESÁRIO).

A constatação acerca da preocupação ambiental tanto da parte de
empresários, quanto da Secretaria de Meio Ambiente é feita pelo entrevistado H, no
trecho abaixo, onde argumenta ser o APL um dos que mais demanda orientações
sobre questões tributárias e ambientais, além de já possuir o Código do Meio
Ambiente:
Eu já estive em Nova Friburgo mais de uma vez falando sobre isso. Eu sei que as
perguntas surgem... Porque eu digo isso? Porque dos municípios fluminenses,
Friburgo é um dos que mais nos demandam. Acho que um dos que eu mais fui foi
Friburgo. Para vários assuntos: tributários, meio ambiente... Então, a demanda existe;
vem pergunta o tempo todo para a gente. Mas eu sei que a preocupação existe por
diversas razões. Uma delas: Friburgo tem um código de meio ambiente, que há muito
tempo foi mandado para mim para análise. Eu não sei se virou lei; era um projeto de
lei. Então, é uma preocupação que o município já tem há algum tempo. Então, eu sei
que o empresário tá preocupado e o órgão ambiental de lá parece que é influente.
Não sei se a fiscalização municipal... Eu sei que o INEA atua pesado em Friburgo. (F,
REPRESENTANTE DE INSTITUIÇÃO-MEMBRO DA GOVERNANÇA).

Os depoimentos dos empresários B e E apontam para a percepção do
impacto a partir da sua materialidade, ou seja, daquilo que passa a ser visível e que
por isso, passa a causar incômodo ou desconforto.
O resíduo fica difícil até dos lixeiros buscarem e aí só vai poluindo o ambiente. (B,
EMPRESÁRIO).
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Fica o lixo na rua, ali, mas aí eles coletam. Agora melhorou, mas tinha uma época
que tava mais... Falando que tinha que ser caminhão próprio prá coletar. Agora, não.
Agora misturou tudo de novo. (B, EMPRESÁRIO).
Todo o mundo coloca, por isso que o lixeiro teve que se acostumar. (B,
EMPRESÁRIO).
Os impactos são esses que estão sendo enterrados e ninguém vê, que é o lixo. Por
enquanto ninguém tá vendo. A empresa ainda tá recolhendo, então a cidade tá limpa.
Assim que parar de recolher, pode ser que se comece a ver montinhos de tecido por
aí espalhados e aí o impacto visível vai ser maior. (E, EMPRESÁRIO).

A situação mencionada nos trechos anteriores diz respeito ao fato de a
empresa concessionária responsável pela coleta de lixo do município ter
responsabilidade apenas pelo lixo urbano, ficando fora de sua alçada tanto o lixo
industrial, quanto o lixo hospitalar.
Olha só, Existe um contrato com... Existem vários tipos de lixo, né. Tem o lixo...
Existe um contrato que foi firmado e tem um prazo por trinta anos, vamos dizer assim.
Então a concessionária... Eu não posso obrigar a concessionária a descumprir aquele
contrato. Qual a nossa percepção hoje: Claro que o lixo hospitalar é diferente do lixo
doméstico. O contrato é para o lixo doméstico. Esse contrato diz que o lixo hospitalar
e o industrial não estão no contrato de concessão. Então quem tiver esse lixo vai ter
que ir até a concessionária e... e... combinar um custo para a concessionária pegar
isso ou para é... depositar esse lixo em algum lugar. (H, REPRESENTANTE DE
INSTITUIÇÃO-MEMBRO DA GOVERNANÇA).

Quanto à percepção da gravidade do impacto causado pelos resíduos de
tecido, chamou a atenção a utilização das expressões “bem grande” e “bem
agressivo”, por parte do empresário A, empregadas no seguinte contexto:
Então, eu acho que é um impacto bem grande. O que a gente consegue, a gente tira.
Tem pessoas que vem aqui coletar o papelão, o plástico, tudo a gente consegue
separar, mas o tecido que é grande o volume, eu não consigo. (A, EMPRESÁRIO).
É um impacto bem agressivo porque é um tipo de material que é difícil reciclar. Um
material sintético, né. Então, é difícil a gente conseguir direcionar. Alguma coisa a
gente consegue: caixa de papelão das embalagens, sacos plásticos. O carretel
agente consegue voltar para a empresa e aí a gente tem um desconto no material.
Então, o tecido em si e as pontas de elástico, que são o volume maior, é difícil
direcionar. (A, EMPRESÁRIO).

Quanto à possibilidade de relação entre o porte da empresa e o nível de
consciência acerca dos impactos da atividade, o entrevistado H emite a seguinte
opinião:
Eu não estou tão preocupado com o micro e o pequeno, não. Às vezes o micro e
pequeno tem uma consciência que você quando vai conversar com ele não espera.
Tá? (H, REPRESENTANTE DE INSTITUIÇÃO-MEMBRO DA GOVERNANÇA).
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Além do resíduo, outro aspecto ambiental é levantado pelo empresário E:
E, além disso, outro impacto é o ruído. Porque como eu te disse antes, as confecções
estão em áreas urbanas, com casas do lado, então, o ruído incomoda a vizinhança. O
ruído pode não ser extremamente alto, mas trabalhando direto e alguém do lado
precisando dormir, não dorme. (E, EMPRESÁRIO).
A confecção não é só pelo resíduo. A confecção tem outras coisas, por exemplo,
ruído. A maior reclamação de vizinhança não é pelos resíduos, mas sim pelo ruído.
Entendeu? (I, REPRESENTANTE DE INSTITUIÇÃO-MEMBRO DA GOVERNANÇA).

Após as entrevistas foram realizadas visitas à produção nas fábricas dos
entrevistados A, B, C e E, ocasião em que foi possível fazer algumas observações e
registros fotográficos. As Figuras 4 a 6 retratam a preocupação das empresas em
separar e armazenar resíduos de papel, canudos, caixas de papelão, cones de linha
e carretéis de elástico para que sejam posteriormente coletados.

Figura 4: Canudos de papelão armazenados

Figura 5: Caixas de papelão armazenadas
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Figura 6: Carretéis e cones plásticos armazenados

5.2.1.2.2 Prioridade

Nesta categoria temática, é interessante observar a frequência com que
expressões como “correria do dia a dia”, “dia a dia corrido” e “dia a dia carregado”
aparecem no discurso dos empresários.
A manifestação recorrente a essas expressões pode ter relação direta com a
observação de Barbieri (2007) de que a percepção da degradação ambiental varia
de acordo com os interesses envolvidos, de forma que a tomada de decisão, em
muitos casos, seja lenta.
A isso também se soma as dificuldades enfrentadas pelas MPEs, cujas
restrições financeiras impedem a contratação de mais funcionários, fazendo com
que o próprio empresário tenha, por vezes, grande envolvimento com a questão
operacional e administrativa do negócio, ignorando ou relegando alguns aspectos
estratégicos. Esse fator foi ressaltado por Crespo (1997) ao abordar a grande
dificuldade que as micro, pequenas e médias empresas encontram de incorporar a
variável ambiental em seus negócios, em função da limitação financeira que as
impede tanto de desenvolver e adotar um planejamento de longo prazo, como de
perceber as questões ambientais como abordagem estratégica.
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Apesar da consciência dos impactos causados pelos resíduos, em termos
práticos, a prioridade de alguns empresários pareceu estar direcionada para o
suprimento das necessidades financeiras imediatas, em decorrência da premência
de “ganhar dinheiro” para fazer frente aos compromissos financeiros.
Nossas preocupações com o meio ambiente, aqui na empresa, eu acho que não
fogem muito às preocupações gerais com o meio ambiente. O único problema é que
o nosso dia a dia é tão carregado que muitas das vezes os assuntos que não são
muito... Muito... é... A palavra não é “importante”, porque importância tem. Mas o que
não é prioritário acaba ficando de lado, porque a gente nunca tem uma pessoa para
tocar os assuntos do meio ambiente em si. (E, EMPRESÁRIO).
O que acontece: tudo a gente coloca na frente desse. Qualquer assunto eu vou
colocar na frente desse. Esse não tem muita importância pra mim, porque o meu
serviço tá... É mais importante... Eu preciso trabalhar, tem que ganhar dinheiro. A
questão do meio ambiente é importante, só que pra gente que tem que ganhar
dinheiro, a gente vai falar: “Ah, não” e vai deixando prá depois. Agora se falar: “Não, é
obrigatório”, “tem que pagar por isso se não fizer”. Aí é outra coisa. Em vez de ganhar
dinheiro, você vai perder. Aí você é obrigado a se adequar. É igual a nota fiscal se
você não fizer a nota fiscal eletrônica você vai levar multa. Todo mundo teve que se
adequar. Se for obrigatório todo mundo faz, agora sem ser obrigatório o pessoal vai
fazendo o que tem prá fazer antes dessa questão, né. Faz tudo o que tiver que fazer
primeiro. A pessoa vai falar o que é bonitinho: não, eu faço isso, eu tento fazer aquilo.
Mas a realidade é outra. A pessoa vai fazer se for obrigatório, se não for obrigatório
vai fazer o que tem que fazer primeiro. É claro que se vier... Se eu tiver um tempo
para fazer, eu vou fazer, mas por enquanto não tá sobrando tempo prá nada. É como
a maioria, né. (B, EMPRESÁRIO).
Mas agora, infelizmente eu tô voltada ao serviço só e nem me lembro dessa parte do
meio ambiente. Infelizmente, não me ocorre nada. Um erro. (B, EMPRESÁRIO).

A explicação para essa postura se fundamenta, na opinião do Empresário E,
na instabilidade econômica do país, que leva o empresário a se preocupar não com
as gerações futuras, mas com a sua subsistência gerada por meio do trabalho.
Tudo o que envolve futuro e que não é o “teu” futuro diretamente, mas é o de outro - o
do planeta, o do teu filho, o do teu neto - é adiável. Ninguém está muito preocupado
com isso, enquanto acha que está muito lá na frente. Todo o mundo se preocupa,
aqui, com o futuro imediato: entregar o pedido que tá agendado para a data tal.
Quando muito se programa para comprar no ano seguinte aquela máquina tal, que
está fazendo falta. São preocupações com o dia a dia. Nós estamos em um país que
não é economicamente equilibrado. A gente vive o nosso dia a dia. O nosso ganha
pão está no dinheiro, a gente depende muito do nosso trabalho. Quem olha muito o
futuro são os países que já passaram dessa etapa e agora estão mais preocupados
em como o neto deles vai viver. Na verdade, eles não têm mais preocupação nem
com eles e nem com os filhos deles. Só que na nossa realidade, a gente tem que
estar preocupado com o nosso dia a dia, com o imediato, é uma questão de
subsistência. Então, eu acho assim: fazer o Brasil olhar para isso, só quando tiver
economicamente mais estável. Porque, agora, a prioridade é ganhar dinheiro,
mesmo. (E, EMPRESÁRIO).

Além da “correria do dia a dia”, o empresário C enfatiza a falta de
conhecimento como um limitador das ações ambientais que poderiam ser adotadas:
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Mas por falta de conhecimento, de como fazer e também na correria do dia a dia você
acaba não se dedicando muito a isso. Você acaba fazendo... Pelo menos aqui a
gente tá fazendo o que dá para ser feito de forma mais efetiva. Porque se você for se
envolver com “n” coisas, às vezes você não consegue fazer tudo, né. Então, me
preocupa a parte de tecido. O tecido, eu ainda não consegui uma forma de... De não
colocar no lixo comum. (C, EMPRESÁRIO).

Para o empresário D, o problema está na lacuna entre o que se fala e o que
se está, efetivamente, disposto a fazer, entre o discurso descomprometido e a
intenção verdadeira, bem como na inversão de valores que leva a premiar aquilo
que é obrigação de cada cidadão.
Mas muitas pessoas não têm noção do que seja Responsabilidade Socioambiental ou
social. É uma questão de obrigação. Quando o pessoal do Instituto Ethos fez a minha
primeira avaliação para essa parte de responsabilidade social, eles perguntaram
assim: o que você acha de ser indicada ao prêmio? Eu falei: “Olha, eu acho que eu
não deveria ganhar o prêmio, porque o que eu tô fazendo é obrigação só que o
mundo tá passando por uma inversão de valores tão grande que, hoje quando você
cumpre uma obrigação, você é virtuoso. Eu não sou virtuosa, eu tô fazendo a minha
parte. Se cada um se preocupasse... O que é que falta? Se cada um se preocupasse
realmente... Porque não é só sentar para tomar um chop e conversar sobre isso.
Outra coisa é você se preocupar em fazer parte da sociedade civil organizada e tentar
trocar ideias. (D, EMPRESÁRIO).

De um modo geral, apesar de perceber que o empresário sabe o quanto a
questão ambiental é urgente, na visão de F muitos encaram a incorporação da
variável ambiental aos negócios como uma opção, algo que pode ser protelada em
função dos custos de adequação.
A percepção que tenho é a de que todo mundo sabe que a variável ambiental hoje é
uma parte inafastável da vida empresarial. Da mesma forma que o direito tributário
preocupava e continua preocupando, hoje o meio ambiente preocupa tanto quanto.
Mas uma coisa é certa: muitos empresários ainda vêem a questão ambiental como se
fosse uma oportunidade de negócios que eu não estou interessado agora. Eu falo
sobre licenciamento e obrigações, eles se mostram preocupados, mas dizem “não,
deve ser muito caro fazer um estudo de impacto ambiental, contratar uma consultoria,
um especialista, eu não sei se quero agora”. Eu não sei se todo mundo tem a
percepção de que isso é uma obrigação, não é uma sugestão. (F, REPRESENTANTE
DE INSTITUIÇÃO-MEMBRO DA GOVERNANÇA).

Especificamente em relação à Nova Friburgo, o entrevistado H deixa entrever
que, de alguma maneira, a busca de soluções para a questão dos resíduos têxteis
encontrou entraves, passando a não ser conveniente ou prioritária a sua abordagem
em determinado momento:
Mas a gente não conseguiu... Mas essas coisas ao serem tocadas, nunca eram muito
bem aceitas, aprofundadas. Não era naquele momento interessante para tocar no
assunto. Até porque a indústria de confecção em Nova Friburgo começou
informalmente. E para nós foi o que manteve a economia local. Esse informal, no
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momento que a gente chegou para tentar conversar alguma coisa... O máximo que a
gente chegou foi à Fábrica de Trapos, que, por causa da política, de repente acabou.
(H, REPRESENTANTE DE INSTITUIÇÃO-MEMBRO DA GOVERNANÇA).
A gente sempre teve muita dificuldade em chegar até a questão do retalho, porque
sempre havia uma... uma rejeição, tá. (H, REPRESENTANTE DE INSTITUIÇÃOMEMBRO DA GOVERNANÇA).

5.2.1.2.3 Quantidade de Resíduos

De acordo com Bellen (2006), o levantamento quantitativo e qualitativo é um
dos primeiros passos na gestão dos resíduos, pois possibilita estudos para a
implantação de novos métodos e procedimentos que visem à eliminação ou a
minimização das perdas decorrentes do processo produtivo, permite conhecer os
resíduos que são potencialmente recicláveis, além de gerar indicadores que
auxiliarão no estabelecimento de metas, análise de prioridades etc.
A principal etapa do levantamento é a segregação dos resíduos na fonte
geradora. Logo, quando não ocorre adequadamente a segregação, não é possível
classificar os resíduos.
Perguntados sobre a adoção de procedimentos para a quantificação das
sobras de tecido, todos os empresários admitiram ter conhecimento, porém não
adotarem rotinas neste sentido.
Não tenho ideia. Já fiz um curso que tinha como calcular o desperdício. Só que tudo
tem que ser pesado e é tudo muito corrido e não dá tempo de tá pesando o
desperdício. Já fiz o curso que ensinava a ver direito o desperdício, mas não faço. (B,
EMPRESÁRIO).
Acho que em torno de 20%. Eu não parei para fazer esse cálculo do meu desperdício
aqui na fábrica. Eu vou até procurar ver... E a gente não sabe o que fazer com essa
sobra, né. (C, EMPRESÁRIO).

O empresário A declarou ter feito o cálculo do percentual de resíduos sobre a
quantidade total de entrada de tecido no processo durante algum tempo, porém
interrompeu o controle quando precisou dedicar mais tempo às atividades da
produção. Devido ao reconhecimento da importância dessa informação como
ferramenta para a otimização do processo de corte, imediatamente após a
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entrevista, o empresário tomou providências para a retomada das rotinas de
controle,

prontificando-se

a

colaborar

com

esta

pesquisa

informando,

posteriormente, a média percentual de desperdício e o peso em quilos do resíduo
mensal de sua empresa.
Quando se trata do APL a situação de desconhecimento se repete, no entanto
com um agravante: mesmo que as empresas formalmente constituídas adotassem
procedimentos para um inventário quantitativo e qualitativo dos resíduos e
informassem tais números, seria difícil apurar essa informação em relação ao todo,
posto que há uma grande quantidade de confecções atuando na informalidade.
A gente não tem como ter noção disso. Por quê? Existem muitas empresas informais
dentro do Pólo e a gente não tem nem como saber o volume de compra porque entra
por diversos canais diferentes. Para a gente conseguir descobrir o volume é difícil.
Mas em torno de 20% de tudo que entra vira lixo. Isso na melhor das hipóteses. (E,
EMPRESÁRIO).
A gente teve isso talvez no ano de 2005, 2006. Mas isso, a gente precisava de um
número para poder... A gente perdeu a noção disso, tá. Ninguém sabe. Ninguém
sabe. Ninguém sabe. (H, REPRESENTANTE DE INSTITUIÇÃO-MEMBRO DA
GOVERNANÇA).

Na percepção dos entrevistados, a quantidade de resíduos gerada no APL
está entre 100 e 120 toneladas por mês.
A gente estima que esses dados, que nem o pessoal da confecção consegue
precisar, esteja em torno de cem toneladas mês de resíduos de confecção. (I,
REPRESENTANTE DE INSTITUIÇÃO-MEMBRO DA GOVERNANÇA).
É uma quantidade muito grande. Não são 1.000 quilos de lycra, estima-se, em torno
de 100 toneladas/mês. Tá? (I, REPRESENTANTE DE INSTITUIÇÃO-MEMBRO DA
GOVERNANÇA).
Hoje nós estamos próximos a 120 toneladas/mês. Isso já é certo. (K, MEMBRO DA
SOCIEDADE CIVIL).
Você viu alguma coisa escrita? Não. Eu escutei muito palpite de sogra, mas coisa
certa, nenhuma. (J, REPRESENTANTE DE INSTITUIÇÃO-MEMBRO DA
GOVERNANÇA).
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5.2.1.2.4 Composição dos Resíduos

Quando se aborda o aspecto qualitativo do resíduo também não há definições
precisas, só a percepção unânime de que a grande parte do tecido residual seja
composta da mistura de poliamida e elastano, com a predominância do primeiro
material na composição do produto.
Ninguém sabe. Ninguém sabe. A gente só sabia que algodão era uma quantidade
pequena, mas a gente sabe que o resto é uma quantidade muito grande, não é. (H,
REPRESENTANTE DE INSTITUIÇÃO-MEMBRO DA GOVERNANÇA).
O grande problema, que não é só nosso, mas do pólo de forma geral é o que fazer
com os resíduos de poliamida com elastano, que é a maior parte da composição dos
tecidos que nós usamos. (E, EMPRESÁRIO).

5.2.1.2.5 Destinação dos Resíduos

A principal dificuldade encontrada no APL é a definição do que fazer com o
resíduo de tecido sintético, principalmente a mistura de poliamida e elastano,
comumente conhecida como lycra. Sem ter uma aplicação para os retalhos ou um
local para dispor corretamente acabam indo para o lixo.
Todo o resíduo que é de algodão se resolve fácil, esse já tem destinação. Tem
pessoas que coletam e reaproveitam de alguma maneira. Mas o de lycra, ninguém
aproveita. (I, REPRESENTANTE DE INSTITUIÇÃO-MEMBRO DA GOVERNANÇA).
Eu acredito que quem trabalha com material sintético tenha dificuldade e põe mesmo
no lixo comum, mas eu sei de empresas que trabalham muito com tecido que tem
algodão na composição e que destinam para empresas que levam para a Petrobras,
para fazer aqueles cordões de isolamento de óleo quando tem algum tipo de
vazamento. Então, eles usam... Fazem isso como se fosse uma estopa, então é
certo. Não sobra nada, eles pegam tudo, porque eles usam muito aquilo. (A,
EMPRESÁRIO).
As confecções maiores, não, mas as que trabalham em casa, colocam o retalho num
saco de lixo e colocam lá na rua para o lixeiro pegar. (I, REPRESENTANTE DE
INSTITUIÇÃO-MEMBRO DA GOVERNANÇA).

A questão assume ângulos variados. Se por um lado não está no contrato da
empresa que coleta o lixo urbano de Nova Friburgo o recolhimento de resíduos
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industriais e hospitalares, por outro a maior parte das micro e pequenas confecções
estão inseridas nas áreas urbanas do município, algumas legalmente constituídas e
muitas não. Como diferenciar, então, o que é lixo residencial do que não é? Se para
sair desse impasse, a empresa voltou a efetuar a coleta e descartar no aterro
municipal, muito em breve isso não será mais possível, tendo em vista estar em fase
final a construção de um aterro sanitário, que não poderá receber esse resíduo.
Conheço uns casos de empresas que fazem um trabalho de reciclagem, mas não
posso afirmar se a grande maioria tem essa preocupação. Eu acredito, que a
preocupação, a maioria tem, até pela questão: o que eu faço com tanto volume de
lixo que eu tô colocando na porta? Porque os lixeiros até reclamam. Houve um tempo
em que eles não estavam recolhendo esse lixo. Mas o que aconteceu: eles não
recolhiam, mas não tinha quem recolhesse e virou um impasse. Agora tão recolhendo
novamente. Eu não sei dizer por que isso aconteceu. Eles dizem que às vezes
estraga até o caminhão. As pessoas não sabem o que fazer e como fazer e se
existe... Porque a quantidade de confecções é muito grande. Será que existe alguma
maneira de dar conta de tanto retalho? A gente não consegue pensar numa forma de
reaproveitar. Uma forma que tenha custos ao nosso alcance e que posso aproveitar
melhor o retalho de tecido. (C, EMPRESÁRIO).
A empresa coletora de lixo de Friburgo não deveria, não pode recolher lixo industrial.
Só que é assim: Como que você distingue o que é indústria do que não é em uma
cidade em que todas as indústrias estão inseridas no meio de casas? Não há uma
área industrial específica. Então, é muito difícil de você identificar o que é lixo
industrial e o que é lixo doméstico. Então, para não criar um problema, eles vêm
recolhendo esse lixo há muitos anos. Mesmo porque, até agora, eles tinham um
aterro que podia receber esse tipo de lixo. Só que acabou a licença desse aterro e
eles tiveram que conseguir uma nova licença porque a área que eles estavam usando
não... Não cabe mais. Então, de um aterro que eles tinham, eles vão passar para um
aterro sanitário. No aterro sanitário eles não podem mais colocar resíduos de
confecção. (E, EMPRESÁRIO).
A EBMA tem aqui um aterro sanitário já licenciado, em fase de finalização. Quando
entrar em funcionamento ela não vai mais poder aceitar. (I, REPRESENTANTE DE
INSTITUIÇÃO-MEMBRO DA GOVERNANÇA).

Ao mesmo tempo em que o empresário não sabe o que fazer com o resíduo
sintético, as autoridades ambientais também então não têm uma orientação precisa
acerca da destinação correta para tais materiais:
Agora eu não sei o que a governança está fazendo ou propondo quanto à questão de
resíduos industriais. Eu não conheço instruções sobre o que é para fazer. Não
adianta só dizer, mas tem que ser dito pra gente como a gente pode fazer, né. (C,
EMPRESÁRIO).
E aí o que acontecia, quando ia licenciar, a primeira coisa que confecção perguntava
era: “Tá bom, eu tenho que ter um manifesto de resíduo, mas a quem eu entrego o
meu resíduo?”. E a gente ficava meio sem ter o que responder. (I,
REPRESENTANTE DE INSTITUIÇÃO-MEMBRO DA GOVERNANÇA).
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A fabricação de estopa costurada é uma alternativa para a reutilização de
retalhos de algodão ou de algodão com elastano, comumente chamados de cotton
pelos profissionais do segmento. Pelo fato da fibra natural ser hidrofílica, isto é, ter
excelente capacidade de absorção, os retalhos são costurados formando uma
camada espessa e são vendidos para serem utilizados na limpeza e remoção de
graxas, líquidos etc.
Algodão e algodão com elastano (cotton) eu absorvo, mais ou menos, cinco
toneladas/mês de três confecções e fabrico estopa. (K, REPRESENTANTE DE
INSTITUIÇÃO-MEMBRO DA GOVERNANÇA).
Eu trabalho com as offshores, que são indiretamente ligadas à Petrobrás. (K,
REPRESENTANTE DE INSTITUIÇÃO-MEMBRO DA GOVERNANÇA).

O entrevistado K, que trabalha recolhendo esse tipo de retalho de tecido,
fabricando as estopas e revendendo o produto, diz ter optado por esta atividade
após sua aposentadoria, não só pela questão financeira, mas por se sentir
incomodado ao ver sobras de tecido indo para o lixo quando poderiam gerar
emprego e renda para a população carente:
Isso eu faço com comunidades carentes, por exemplo, terceira idade. Agora ta prá
entrar a Pestalozzi, querendo fazer também. Então, eu trabalho com esse pessoal
carente. (K, REPRESENTANTE DE INSTITUIÇÃO-MEMBRO DA GOVERNANÇA).
Existem grupos, cooperativas e pessoas isoladas também. Tem uma família; tem a
associação das mulheres de Macuco; tem um grupo de terceira idade, a Casa da
Convivência, de Cordeiro, que também trabalha comigo e três pessoas daqui de
Friburgo. (K, REPRESENTANTE DE INSTITUIÇÃO-MEMBRO DA GOVERNANÇA).

Quando se trata de conciliar a questão da sustentabilidade ambiental com a
estratégia, a empresa do entrevistado D vem se destacando por iniciativas que já lhe
renderam quatro prêmios de Responsabilidade Social e um de inovação.
De acordo com o empresário E, praticamente 30% de tecido não aproveitado
no processo está sendo empregado na fabricação de bonecos de pano que são
vendidos junto com as roupas de dormir fabricadas pela empresa.
Para D, a sua biografia, associada à insatisfação com a grande quantidade de
resíduos gerados no processo, fez com que, diante de uma grande dificuldade
financeira enfrentada pela empresa percebesse a oportunidade de conciliar
benefícios ambientais com estratégia de negócios:
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A questão do reaproveitamento de resíduos de tecido é uma coisa minha cultural, de
criação porque a minha mãe era costureira, ela costurava para fora, e a gente era
muito pobre, então ela tinha aquela preocupação com os retalhinhos que sobravam. A
cliente levava um corte de tecido e às vezes sobrava aquele cantinho do lado e
mamãe pedia autorização já que aquilo não ia servir de nada para cliente e fazia as
nossas roupas. (...) Então, quando eu comecei a fabricar o pijama de malha que eu
comecei a perder muito, aquilo começou a me incomodar demais, porque eu falava:
como pode eu perder tanto. Era a questão de querer arrumar um direcionamento para
aquilo mesmo. (D, EMPRESÁRIO).
No caso, eu fechei a empresa uns dias e peguei aqueles retalhos que nós tínhamos.
Porque o que eu tinha diagnosticado se eu fizesse 100 bonecos eu tinha pedido de
200. Se eu fizesse 200 eu tinha pedido para 500. Eu vi que a demanda era grande e
como eu tinha muita mercadoria pronta eu falei assim: “Eu vou fazer uns kits, vou
botar o boneco junto com o pijama pra poder botar o pijama prá fora. Aí eu me
diferencio do meu concorrente. (D, EMPRESÁRIO).

Atualmente a empresa produz entre três a quatro mil bonecos por mês e esta
em processo de certificação junto ao INMETRO.
Além da sustentabilidade ambiental por meio da reciclagem, a empresa
agrega às ações promovidas os conceitos de inclusão social e respeito às
diferenças, fruto de um trabalho orientado por profissionais da área ambiental e
pedagógica.

5.2.1.2.6 Conseqüências Ambientais

Sobre como os resíduos da confecção podem afetar o meio ambiente e os
moradores da região, observa-se no depoimento abaixo a menção às suas
características e como pode contribuir para a degradação do solo quando
depositado diretamente no aterro:
O lixo das confecções é terrível para o aterro, porque ele faz escorregar tudo, ele é
escorregadio; ele isola o orgânico da terra. Ele é terrível. Ele não pode ser jogado
num aterro. O aterro para o resíduo de confecção tem que ser específico, assim como
também o lixo hospitalar. Ele é um lixo diferente. E a gente descobre que no fundo
não é lixo. (H, REPRESENTANTE DE INSTITUIÇÃO-MEMBRO DA GOVERNANÇA).

Essas características impactam o capital natural e comprometem alguns
serviços ambientais, como por exemplo, a retenção de sedimentos no solo, o
controle da erosão e o controle de enchentes. Uma das conseqüências apontadas
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pelo entrevistado H no período em que a concessionária responsável pela coleta de
lixo urbano deixou de recolher esse tipo de resíduo foi a seguinte:
Olha só. Sabe o que aconteceu depois que o gari deixou de pegar? Eles levavam um
pouquinho do lixo da sua fábrica para casa e misturava com o seu lixo doméstico. (H,
REPRESENTANTE DE INSTITUIÇÃO-MEMBRO DA GOVERNANÇA).

Devido às características topográficas do município e a ocupação
desordenada de encostas, cumes e rios, o lixo é uma grande ameaça em época de
chuvas, pois causa o acúmulo de água e faz os terrenos ficarem ainda mais
pesados, aumentando o risco de deslizamentos. Nestas circunstâncias, a terra que
desce das encostas arrasta um grande volume de lixo, contribuindo para o
assoreamento dos rios e córregos da região. (O ECO, 2010).
No trecho abaixo, o entrevistado H faz referência as fortes chuvas que caíram
sobre a região serrana do Rio de Janeiro em janeiro de 2007 e que causaram,
inclusive, a morte de onze pessoas por soterramento em áreas de risco em Nova
Friburgo.
A gente teve um evento trágico em Nova Friburgo, que foram as chuvas de 2007 em
que percebemos a diminuição de garrafas PETS boiando, por conta de a gente
mostrar através das nossas campanhas. (H - Membro da Governança). (H,
REPRESENTANTE DE INSTITUIÇÃO-MEMBRO DA GOVERNANÇA).
Uma coisa que acontecia no período das chuvas aqui em Nova Friburgo era uma
montanha de garrafas PET descendo pelo rio, entupindo a ponte e isso não existe
mais. (...). Até que em 2007... Em 2007 não tinha garrafa PET, não tinha papelão,
mas tinha verdadeiras buchas de retalhos andando pelos rios e entupindo bueiros e
entupindo córregos. Porque, sem nenhuma cerimônia, o sujeito que tinha uma
confecção, pegava aquilo e jogava no rio. (H, REPRESENTANTE DE INSTITUIÇÃOMEMBRO DA GOVERNANÇA).

Mostrando um documento com as fotos que evidenciam uma grande
quantidade de resíduos tecido depositada à beira do Córrego D’Antas, o
entrevistado prosseguiu no seu relato:
Isso foi a resposta de um ofício, que mostra, especificamente, no Córrego D’Antas,
em que tão logo foi terminado o serviço alguns moradores começaram a descartar
lixo e retalho de confecção. Então, a gente fez a dragagem do rio todo e,
simplesmente, as confecções começaram a jogar lixo depois que o rio tava limpo, a
jogar pedaços de... de... é... A gente realizou a limpeza do Córrego D’ Antas,
desobstruiu o leito totalmente e foi só terminar o serviço e alguns moradores
começaram a descartar lixo, entulho, rejeito de confecções locais tanto no leito,
quanto nas margens do córrego, reiniciando o processo de agressão ao meio
ambiente local. Então, olha aqui... São centenas... Isso depois que nós limpamos o rio
eles começaram de novo a jogar rejeitos. A gente encontrou essas coisas quanto o
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rio já estava dragado, já estava limpo. Hoje se você chegar lá, tá tudo sujo de novo,
Tudo sujo de novo. (H, REPRESENTANTE DE INSTITUIÇÃO-MEMBRO DA
GOVERNANÇA).

5.2.1.3 Sistema de Licenciamento Ambiental - SLAM

Ao se iniciar este trabalho, tinha-se em mente ser a questão da destinação
dos resíduos de tecido um dos pontos de destaque no estudo, porém a dimensão
que a temática adquiriu causou surpresa, pois não se esperava a mudança no
sistema de licenciamento e o impacto que este fato teria no encaminhamento das
discussões no APL.
A inserção desta categoria de análise teve, então, o objetivo de abordar as
discussões em andamento em Nova Friburgo, quanto à destinação dos resíduos
têxteis das confecções da região tendo em vista a entrada em vigor do Novo
Sistema de Licenciamento Ambiental, conhecido como SLAM. Nesta categoria foram
analisados os seguintes subtemas: Potencial Poluidor, Aparelhamento do Órgão
Público Municipal, Desconhecimento dos Empresários e Queima dos Resíduos.
O SLAM é um instrumento de gestão ambiental pública adotado pelo governo
para gerenciar atividades industriais e, de acordo com Barbieri (2007), é com estes
instrumentos e mecanismos que as empresas devem lidar em sua gestão ambiental
interna.
O Instituto Estadual do Ambiente (INEA), órgão executivo da Secretaria do
Ambiente, fez vigorar desde fevereiro de 2010 o novo Sistema de Licenciamento
Ambiental (SLAM) do Estado do Rio de Janeiro, sancionado pelo Decreto 42.159,
em novembro de 2009. O novo sistema visa a tornar mais ágil e eficaz a
regularização de várias atividades que o antigo Sistema de Licenciamento de
Atividades Poluidoras (SLAP), de 1977, ainda não previa.
O SLAM incorporou a necessidade de se licenciar qualquer empreendimento
que interfira no meio ambiente. Dentro do novo modelo foram criadas diferentes
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classes para enquadramento das atividades de acordo com o porte e o potencial
poluidor.

5.2.1.3.1 Potencial Poluidor

De acordo com a Resolução CONEMA Nº 018, de 28 de Janeiro de 2010 a
classificação das atividades poluidoras se dá pela conjugação de dois fatores: o
porte do empreendimento e o potencial poluidor. Pela classificação proposta nesta
Resolução, o segmento a que se dedica o APL de Nova Friburgo se enquadra no
grupo de atividades que são consideradas de potencial poluidor insignificante.
Como, pela RAIS (2008), 99,13% das confecções do APL possui até 99
empregados, praticamente todas as confecções da região são classificadas na
Classe 1. Considerando o Decreto 42.159/09, as atividades enquadradas nessa
classe gozam de inexigibilidade de licenciamento ambiental.
O parágrafo 1 deste decreto menciona que, nos casos em que for atestada a
inexigibilidade de licenciamento, permanecerá a obrigatoriedade de prévia obtenção
de Autorizações Ambientais e outros instrumentos previstos na legislação, quando
couber. Já o parágrafo 2 ressalta que o órgão ambiental competente,
extraordinariamente, poderá instar o empreendedor a requerer licença ambiental se
considerar atividades como potencialmente poluidora, mesmo que enquadrados na
Classe 1. De acordo com o entrevistado I, devido ao convênio com o INEA, as
confecções de Nova Friburgo, apesar de pertencerem à Classe 1, também
precisarão de licenciamento.
O convênio que o INEA celebrou com os municípios para que passassem a
licenciar atividades que gerem impacto local, teve como objetivo a descentralização,
mas uma conseqüência disso foi que quando os municípios se viram dotados do
poder de licenciar aumentaram o espectro de atividades sujeitas ao licenciamento:
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Nova Friburgo tem um convênio com o INEA que permitiu licenciar 86 atividades, das
quais a confecção é uma delas. (I, REPRESENTANTE DE INSTITUIÇÃO-MEMBRO
DA GOVERNANÇA).
Na verdade, como eu posso saber se uma determinada atividade tem potencial
poluidor pequeno, médio ou grande? É preciso que a pessoa peça o licenciamento
para que a gente faça uma visita a eles. É diferente de você abrir um escritório de
contabilidade, que eu não preciso ir lá para saber que ele é de baixíssimo potencial
poluidor. (I, REPRESENTANTE DE INSTITUIÇÃO-MEMBRO DA GOVERNANÇA).
Na verdade, a licença ambiental não é só através da vistoria. Existem alguns
documentos que as pessoas têm que apresentar solicitando o licenciamento. No que
consiste o licenciamento? Você tem uma atividade, seja ela qual for, se ela causar
algum impacto ambiental ela é passível de licenciamento. Agora, você há de convir
que em nenhuma atividade se consegue neutralizar, de vez, o impacto. O que é
possível é a mitigação desse impacto, né. Você tenta mensurar esse impacto
ambiental e cobrar dela uma compensação. (I, REPRESENTANTE DE
INSTITUIÇÃO-MEMBRO DA GOVERNANÇA).

Apesar do que diz a Resolução acerca do potencial poluidor da atividade,
para alguns entrevistados, a classificação da atividade não pode ser considerada
insignificante quando abordada sob a ótica de um APL:
Se você pega uma confecção em si, pode ser que analisando uma confecção você
chegue à conclusão que tem um pequeno potencial poluidor. Mas quando você pega
um universo como Friburgo, que, por alto, a gente imagina que tenha 1500
confecções, entre formais e informais, isso é um volume muito grande de resíduo
mensal. (I - MEMBRO DA GOVERNANÇA).
Então, mesmo sendo enquadrado como insignificante ou de baixo impacto, a partir do
momento que você tem um conglomerado de empresas em uma determinada região
que é aquela região que é sensível ao ambiente, quando essas empresas, na sua
grande maioria, não têm nenhuma medida de controle ambiental implementada,
nenhuma gestão orientada para reduzir a geração de resíduos, a redução do
consumo de água, de energia, enfim, das diversas fontes que geram algum impacto
no meio ambiente, eu acho que isso gera, sim, um impacto que se torna maior, não
tão insignificante, e aí é fundamental que essa empresa, esse grupo de empresas,
busque, sim, ainda que não houvesse a necessidade da licença ambiental, mas, se
gera algum impacto, ainda que insignificante, obrigatoriamente essas empresas
deveriam estar preocupadas com a sua atividade e até buscando a sustentabilidade
dessa atividade. (G, REPRESENTANTE DE INSTITUIÇÃO-MEMBRO DA
GOVERNANÇA).
Então, mesmo que venha a classificar como insignificante, volto a dizer, grupos de
empresas numa mesma região, num mesmo município, causam um impacto e esse
impacto acaba extrapolando se não for devidamente tratado. (G, REPRESENTANTE
DE INSTITUIÇÃO-MEMBRO DA GOVERNANÇA).

Na entrevista, F argumenta que, mesmo o porte reduzido e o potencial
poluidor insignificante não exime da responsabilidade, visto que é um direito
assegurado pela Constituição o meio ambiente equilibrado:
Eu não tenho como argüir para me eximir da punição: “Eu sou pequeno. Meu dano é
insignificante”. Porque ele existe. Porque do outro lado tem o interesse público. O
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artigo 225 da Constituição diz que é um direito de todos o meio ambiente
ecologicamente equilibrado. Por essa razão eu não posso alegar que minha poluição
é pequena para me eximir da responsabilidade. Por exemplo, um restaurante
pequeno que tem a caixa de gordura vazando para as águas fluviais tá incorrendo
nela... (F, REPRESENTANTE DE INSTITUIÇÃO-MEMBRO DA GOVERNANÇA).

A reforma do sistema de licenciamento ambiental teve como principais
objetivos trazer eficácia, simplificação e redução dos custos de licenciamento.
Quanto à eficácia, F faz o seguinte comentário:
O negócio é o seguinte: a legislação ambiental é muito antiga. O meio ambiente é
protegido desde 1930, ou mais. Há muito tempo. Só que era uma lei que, como a
gente fala, não pegou. Em termos jurídicos quer dizer que a lei não teve eficácia
social. Significa que a lei existe, mas... Vou dar um exemplo: a lei de fumo. Hoje em
dia você não pode fumar em lugar nenhum fechado, porque tem uma lei do município
e tem uma lei do Estado, mas é mentira. Já tinha uma lei federal, que é de 1996,
salvo engano, lei 9294, que proibia o fumo nos mesmos locais que a lei municipal
proíbe hoje. Só que essa lei não pegou. (F, REPRESENTANTE DE INSTITUIÇÃOMEMBRO DA GOVERNANÇA).

Mesmo com as alterações em vigor, o empresário E, relata que os
procedimentos não são tão simples quanto se propõem e que ao tentar preencher o
questionário teve dificuldade e sentiu-se apreensivo acerca das conseqüências
advindas das respostas a serem dadas. O nível de dificuldade encontrado sinalizou
para a necessidade de apoio de um especialista no levantamento de informações
internas e na condução do processo de licenciamento junto ao INEA:
Como, segundo o novo SLAM o potencial poluidor da confecção é insignificante,
deveria ser muito fácil obter essa licença, só que o questionário a ser preenchido é
complicadíssimo; é coisa para profissional; não é coisa para quem faz calcinha
responder àquele questionário. Porque, talvez, dependendo da resposta que se dê, a
gente poder ser mal interpretado e jogar a gente dentro de outro parâmetro que não
deveria ser. Muitas perguntas do questionário parecem grego para mim. O que o pólo
tá tentando fazer? Fazer com que o SENAI venda esse tipo de serviço. Que ele tenha
o técnico que venha aqui e faça toda a apuração do meu impacto; vá no site do INEA
e faça o licenciamento. A gente precisa de um técnico até para quantificar os
resíduos, porque a gente não tem como se dedicar a isso. (E, EMPRESÁRIO).

5.2.1.3.2 Aparelhamento do Órgão Público Municipal

O convênio do INEA com os municípios favorece a agilidade do processo de
licenciamento e a eficácia das leis que protegem o meio ambiente, mas o aumento
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da quantidade de atividades a serem licenciadas exige o rápido aparelhamento dos
órgãos locais para tais vantagens sejam efetivas:
Na verdade, a fiscalização já pode estar agindo. A gente não consegue fazer isso.
Tem uma quantidade muito grande de atividade e a prefeitura não tem um número de
fiscais que consiga fazer isso. Ainda não está funcionando nosso aterro sanitário.
Provavelmente, só ano que vem. Logo, a EBMA ainda está pegando a sacolinha de
resíduo de confecção. Outra coisa: a gente ainda não está com a empresa licenciada
funcionando para que eu possa dizer para a confecção “você tem tal local para
enviar” e cobrar dela isso. O ministério Público, de alguma maneira, não começou a
mexer muito com isso, mas eu acredito que não vá demorar muito. (I,
REPRESENTANTE DE INSTITUIÇÃO-MEMBRO DA GOVERNANÇA).
Quem precisa dessa licença, por enquanto? Quem quer pegar empréstimos em
instituições bancárias. Tem alguns clientes que também exigem a licença, mas como
não existe uma estrutura na cidade que dê uma solução para o que fazer com o
nosso lixo... O meio ambiente da prefeitura tava tentando, primeiro, licenciar alguém
para coletar e destinar, que é o primeiro caminho. Então, teria um caminho e poderia
ser dito: “Olha, para você conseguir a licença, tem que fazer isso, isso e isso. Porque
antigamente eles iam falar o que? “Dá um jeito de desaparecer com o teu...” Mas
jogar no lixão não pode! Então, como não tinha um canal, isso ficou parado... (E,
EMPRESÁRIO).
Nem nós queremos que todas as confecções venham de uma vez. Não temos
condições para isso. Hoje, sai daqui uma licença por dia. (I, REPRESENTANTE DE
INSTITUIÇÃO-MEMBRO DA GOVERNANÇA).

É interessante destacar que F chama a atenção para o fato de o próprio órgão
público poder ser responsabilizado quando os condicionantes da licença não são
suficientes para evitar o dano ao meio ambiente:
O que acontece: o órgão público também pode ser responsabilizado pela omissão. Se
eu tenho atividade potencialmente poluidora e eu tenho a licença. Porém os
condicionantes da licença são insuficientes para evitar a poluição. Mas eu tô
cumprindo a lei. A licença diz que eu posso fazer isso e eu tô fazendo. Mas eu tô
poluindo. Se o ministério público vê isso, vai contra mim e contra o órgão. (F,
REPRESENTANTE DE INSTITUIÇÃO-MEMBRO DA GOVERNANÇA)

A procura pelo licenciamento por parte de confeccionistas parece estar
vinculada, por enquanto, à exigência de clientes, no caso de exportações ou de
instituições bancárias, em caso de empréstimos.
Até existe a mobilização de alguns empresários confeccionistas. Eles querem fazer
direito. Eles são cobrados. São empresas sérias, que vendem prá clientes sérios e
precisam da certificação para onde o lixo está sendo destinado. Exportações... Então,
isso é muito importante para eles. (L, MEMBRO DA SOCIEDADE CIVIL).
O que acontece: a maioria nem sabe o que está acontecendo. Não sabe. Por quê?
Porque a maioria deles também continua sem licença ambiental. Já existe uma
quantidade que a gente licenciou que a gente percebeu que a maioria deles também
quando procuram a prefeitura para o licenciamento ambiental é em função de algum
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empréstimo bancário que necessitam. (I, REPRESENTANTE DE INSTITUIÇÃOMEMBRO DA GOVERNANÇA).

5.2.1.3.3 Desconhecimento dos Empresários

Dos cinco empresários ouvidos, três responderam não ter conhecimento do
SLAM ou da necessidade de licenciamento ambiental em função do convênio do
INEA com o município:
Eu sei pouca coisa. Tanto é que foi por isso que essa empresa procurou a gente. Eu
sei pelo que dizem. Ainda não busquei informações seguras sobre isso. Dizem que a
gente vai ser obrigado a destinar o nosso lixo e que vai ter até multa. Acho que até na
própria Prefeitura começaram a trabalhar isso. A própria Prefeitura ta querendo dar
uma multa pra quem gera não sei quantos quilos de lixo. Então, assim, eu não sei
muita coisa, não. Só sei isso, que ta acontecendo uma lei que a gente vai ser
obrigado a destinar esse lixo. (A, EMPRESÁRIO).
Nunca ouvi falar em Sistema de Licenciamento Ambiental. Agora eu tô vendo só a
parte de Nota Fiscal Eletrônica, que tá me deixando doida. (B, EMPRESÁRIO).
Por e-mail eles me avisam que vai ter café da moda, o SEBRAE manda e-mail, mas
sobre esse licenciamento não ouvi falar, não. (B, EMPRESÁRIO).
Não. (C, EMPRESÁRIO).

Cabe destacar que dos dois empresários que tinham conhecimento do
assunto e de seus desdobramentos, um integra o Conselho da Moda e outro tem
forte vínculo ideológico com a questão ambiental.
Ao ser perguntado sobre as possíveis conseqüências ligadas à destinação
irregular de resíduos, o empresário B fez o comentário transcrito abaixo:
Quando for obrigatório eu vou e ligo para a contabilidade, aí o contador fala: tem que
adequar isso, isso e isso. O que costuma acontecer é isso: quando tá chegando... tipo
a nota fiscal eletrônica: “ Agora dia primeiro de julho você tem que se adequar”. Aí a
gente vai e corre para se adequar ao novo sistema, né. Se tiver punição todo mundo
vai fazer, agora sem punição, ninguém faz. Aí é divulgado. Se você não fizer, você é
punido. Aí vai doer no bolso de todo mundo, aí todo mundo age, né, e procura fazer
de acordo. (B, EMPRESÁRIO).

Esse depoimento reflete o resultado da pesquisa FIRJAN (2009), que aponta
que a principal razão para a implantação de iniciativas ambientais nas empresas
ainda é a necessidade de adequação à legislação ambiental.
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Na opinião do empresário E essa postura também tem fundamento na falta de
informação sobre a responsabilidade do empresário e na ausência da fiscalização
em micro e pequenas empresas da região:
Falta informação. Os empresários não sabem que são responsáveis pelo lixo que
geram, até o destino dele. Isso porque ainda não começou uma fiscalização
repressora. No momento que começar, eu acho que aí as pessoas vão se dar conta
que isso é problema delas sim. Tempo para se ajustar todo o mundo está tendo. Só
que politicamente isso não é uma ação muito..., eu diria assim, muito admirável.
Quando passa para o âmbito político e quem tem que fiscalizar órgãos públicos e
mexe diretamente com a economia de um setor todo, de um local todo, então todo o
mundo acaba adiando esse tipo de fiscalização. Politicamente, não ganha muitos
votos fazer esse tipo de coisa, porque você está mexendo com a economia do lugar.
Então, o que eles fazem: eles vão mexer sempre com os que são maiores e vão
deixar os menores o máximo que puderem sem ser fiscalizados. Então, se eles não
são fiscalizados e não tem informação, eles acham que não compete a eles. “Eu pago
os meus imposto e eles que venham aqui dar conta do meu lixo”. Só que, na verdade,
isso só funciona para o lixo doméstico, mas a partir do momento que você é uma
indústria você é responsável pelo resíduo que gera. Enquanto o empresário não é
penalizado, acha que nada vai acontecer com ele, né. (E – EMPRESÁRIO).

5.2.1.3.4 Queima dos Resíduos

Nesse ponto parece existir um impasse: Como o órgão público de Nova
Friburgo pode começar a licenciar e a fiscalizar as confecções se ainda não há uma
orientação do que deve ser feito com o resíduo industrial ou uma estrutura capaz de
absorvê-lo?
Uma possibilidade que está sendo estudada para a destinação dos resíduos
têxteis sintéticos das confecções do APL é a queima em fornos de cimento, também
chamados de fornos de clínquer.
Com isso, a gente entrou em contato com as cimenteiras que tem aqui perto da
cidade, á uns 80 km. É um grande parque cimenteiro e eles podem usar isso para
queimar nos fornos. Eles já fazem queima de material para diversos lugares e eles se
comprometeram em queimar o nosso lixo sem cobrar nada, porque, normalmente,
eles cobram. Só que eles não conseguem queimar o lixo in natura. Ele tem que ser
triturado. [...]. Você vai ter um documento que atesta que foi dada uma destinação
correta ao resíduo e não poluiu o meio ambiente, mas teria que pagar por isso. (E,
EMPRESÁRIO).
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Na reunião do Comitê de Meio Ambiente do Conselho da Moda, realizada em
23 de março de 2010, um especialista da cimenteira contactada explicou para os
participantes no que consiste o co-processamento.
De acordo com o especialista o co-processamento em fornos de Clínquer é
uma técnica de destruição térmica de resíduos que envolve o aproveitamento
energético do resíduo ou seu uso como matéria-prima na indústria cimenteira, sem
afetar a qualidade do produto final. Esta técnica é conhecida desde a década de
70, mas no Brasil só se consolidou a partir dos anos 90, devido à necessidade de
grandes investimentos, como filtros de alta tecnologia e equipamentos de
monitoramento das emissões atmosféricas.
Como foi mencionado, para viabilizar esta alternativa, os retalhos precisariam
ser coletados e transportados por empresa licenciada, como também triturados para
que pudessem alimentar os fornos de Clínquer sem prejudicar seu funcionamento.
Então nós fomos procurar a iniciativa privada. Há uma pessoa que está interessada e
está se licenciando para poder fazer esse transporte e coprocessamento. (E,
EMPRESÁRIO).

A alternativa da queima divide opiniões dos poucos que parecem estar a par
do assunto e gera polêmica:
Eles querem é queimar os retalhos. É igual Nero, né, queima e dane-se! Não é
verdade? Queima e dane-se! Eles vão arranjar um problema com isso. (K –
MEMBRO DA SOCIEDADE CIVIL).

De um lado, os que estão a favor argumentam ser esta uma prática segura e
licenciada, que traz benefícios ambientais e que as cimenteiras não colocariam em
risco sua reputação fazendo algo que trouxesse algum risco ambiental:
Tem muita preocupação sobre isso. Mas é uma coisa licenciada pelo INEA.
REPRESENTANTE DE INSTITUIÇÃO-MEMBRO DA GOVERNANÇA).

(I,

Vou te dar um dado importantíssimo: Na Europa hoje, você não licencia uma
cimenteira se ela não der a garantia de co-processar todo o resíduo do local onde
será montada. Todo o resíduo. Todo o combustível usado na cimenteira ele tem que
ser com resíduo industrial do local onde será montada. Então isso não é a gente que
tá descobrindo. Não é novidade. É preciso desmistificar isso: “que a cimenteira tá
queimando lixo tóxico”. Eu desconheço isso. Pode ser que alguém, em determinado
momento, descubra uma solução. Consiga separar o elastano da poliamida. (I,
REPRESENTANTE DE INSTITUIÇÃO-MEMBRO DA GOVERNANÇA).
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Uma fábrica de cimento não vai colocar em risco tudo dela – maquinário, anos de
tradição, a licença ambiental que ela tem – por causa de queimar lycra. Eles não
recebem isso de qualquer maneira. Existem limitações. Se colocar de qualquer
maneira, entope a chama. [...]. A fábrica de cimento só aceita a lycra toda reduzida,
se não ela não aceita. Então, ele se propôs a fazer isso, entrou com o pedido de
licenciamento e já se licenciou. (I, REPRESENTANTE DE INSTITUIÇÃO-MEMBRO
DA GOVERNANÇA).

As restrições quanto à queima residem em dois pontos: a incerteza acerca da
não toxidade das emissões atmosféricas geradas e a possibilidade de encontrar-se
uma solução que, além de dar destinação aos resíduos também possa gerar
emprego, renda ou inclusão social. Sobre a primeira restrição ouviu-se ou seguintes
argumentos:
O que não é muito legal é que nas cimenteiras isso gera fumaça e a gente ainda não
tem a análise dessa fumaça para saber até que ponto ela é tóxica ou não. Como no
teste na cimenteira foi queimado tudo misturado, eles não têm noção da toxidade se
começar a queimar isso em quantidade grande. Esse, até agora é o único caminho,
mas a gente não tem o final dele. (E, EMPRESÁRIO).
O pessoal quer fazer a pior situação e por isso, inclusive, eu me afastei do Comitê
Ambiental do Conselho. Querem queimar. Isso é uma ofensa, uma agressão, querer
queimar. Por quê? Uma composição do resíduo de tecido é o poliuretano. E
poliuretano quando queimado gera cianureto, que mata, ou seja, incinerar é a pior
das opções. Incinerar é a pior das opções. Por quê? Você tem que antes de incinerar,
fazer uma análise termogravimétrica, para saber quais serão os gases residuais da
queima do resíduo. (J, REPRESENTANTE DE INSTITUIÇÃO-MEMBRO DA
GOVERNANÇA).
Queimar é muito cômodo. É o mais fácil que tem. Queima! Queima! E o que vai fazer
com o resíduo da queima? Que são gases algumas vezes extremamente tóxicos. (J,
REPRESENTANTE DE INSTITUIÇÃO-MEMBRO DA GOVERNANÇA).

A principal preocupação, neste caso, é em relação às diferentes composições
dos tecidos usados no APL e o seu controle nos fornos:
Eu queria ver esse estudo. Vou pedir: então me mostra esse estudo que foi feito. Eu
acredito se ver isso feito. Porque a grande dificuldade é que o que se vai queimar
pode ser de diferentes polímeros. Pode ser poliéster, pode ser poliuretana, podem ser
várias. Então, não é pegar um balaio de gato... Isso é um ponto importante no APL,
que tivesse uma coleta seletiva do resíduo gerado. Por exemplo, a fibra têxtil usada
no pijama é diferente da usada na linha praia. Se queimar tudo junto, não se sabe o
que está queimando. Por isso é que eu acho difícil de controlar e acho que não foi
feito teste nenhum. É só interesse financeiro. É barato queimar. Não envolve
responsabilidade.
(J, REPRESENTANTE DE INSTITUIÇÃO-MEMBRO DA
GOVERNANÇA).

Quanto a esse argumento ouviu-se as seguintes respostas:
Não, olha só, eles tem os filtros com certificações européias. O sistema que eles
usam aqui é a mesma que se usa lá fora. (L, MEMBRO DA SOCIEDADE CIVIL).
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Tem as análises que eles têm que fazer por causa do cloro. Esses materiais... O
elastano, contem muito cloro. Então eles têm uma... Uma... Porque isso dá problema
também no forno de cimento, na queima. Então isso aí é dosado. Lá na mistura de
outros componentes, outros materiais, prá que não fique esse valor muito alto. (L,
MEMBRO DA SOCIEDADE CIVIL).

Outras frentes para a destinação dos resíduos se apóiam em três pontos: no
investimento em ferramentas gerenciais para a redução de resíduos nos processos
produtivos; na pesquisa para a utilização comercial dos resíduos transformados em
polímeros e na busca de recursos para colocar em prática um projeto de
levantamento das possibilidades e organização de diferentes canais de escoamento
e absorção dos resíduos:
Primeiro: o principal problema não está sendo focado, que é: Porque tem resíduo?
Resíduo é capital, é matéria-prima para o empresário. Mas ele não vê assim. Ele gera
um resíduo. Então, um primeiro enfoque é não gerar resíduo. Reduzir muito o
resíduo. (J, REPRESENTANTE DE INSTITUIÇÃO-MEMBRO DA GOVERNANÇA).
Outra coisa que está sendo feita, via Conselho da Moda, é procurar parceiros, através
da UERJ e outras, porque o nosso lixo pode ser transformado, só que a gente não
sabe como transformá-lo. Junto com a UERJ, estamos tentando conseguir
financiamento para desenvolver um estudo sobre o que fazer para transformar isso
em algum polímero que seja matéria-prima para fabricar outros produtos. Chegar num
polímero é fácil, mas para que ele vai servir? Pode ser utilizado em que? A gente já
mandou para outros lugares, mas eles reclamam muito por causa do elastano. Eles
não conseguem separar o elastano da poliamida. A poliamida pura pode ser
aproveitada em diversos setores. É uma fase de estudo. Se a gente vai conseguir um
resultado a gente não sabe. A gente pretende entrar com projeto que subsidie esses
estudos durante algum tempo para ver se a gente consegue reaproveitar esse
resíduo. (E, EMPRESÁRIO).
Eu sou contra queimar. Eu sou contra. Embora seja uma opção. Por quê? Têm outras
opções, uma delas é a famosa reciclagem. A [empresário D], que você conheceu, faz
o reaproveitamento. Só que não dá para reaproveitar todo o resíduo, mas dá para
fazer a transformação. Tem que investir. Aí que entra o gap. Eles querem uma
solução mágica, mas não querem gastar dinheiro. Você precisa investir em
tecnologia. Têm hoje muitos órgãos de fomento que colocaria recurso. Então, tem
que ter uma credibilidade na universidade que gera tecnologia e tem o recurso. (J,
REPRESENTANTE DE INSTITUIÇÃO-MEMBRO DA GOVERNANÇA).
A gente quer diagnosticar tudo o que já foi feito e organizar aquilo ali e procurar novas
parcerias. A lycra é uma matéria-prima super nobre. Não é pra poluir é pra virar
dinheiro. Eu já ouvi: “Você é cheia de ideologia”. Mas não é questão de ideologia não.
Também é ganhar dinheiro com isso e zelar pela imagem do pólo. A nossa proposta é
que fôssemos o primeiro pólo brasileiro de vestuário que pensasse em seus resíduos.
Pode não solucionar agora. Mas daqui a dez anos isso que a gente tá começando
agora vai ter um resultado. Isso gera emprego e renda. (D, EMPRESÁRIO).

Quem é a favor do co-processamento em cimenteira retruca que o artesanato
não conseguirá dar vazão a quantidade gerada pelo APL, que nem todo o material é
reaproveitável e que não há suporte que viabilize uma solução imediata:
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Nas reuniões do Conselho da Moda as pessoas disseram: “Ah, não. Isso aí as
pessoas podem fazer trabalhinhos manuais”. Trabalhinhos manuais resolve uma
quantidade mínima. A gente não pode pensar só nisso. A meu ver, por agora e por
um bom período a solução é o co-processamento em cimenteira. (I,
REPRESENTANTE DE INSTITUIÇÃO-MEMBRO DA GOVERNANÇA).
Cadê o dinheiro para aplicarem no meio ambiente? Aparecem umas pessoas na
estória, falando em projetos: “Ah, que a gente precisa ver um projeto. Não, que isso aí
a gente pode transformar...” Não sei o que... Isso é prá que? Prá pegar dinheiro prá
aplicar em projetos? Muito cheio de conversa... De projeto, de não sei o que. Gente,
vamos para a realidade. Vamos prá prática. Vamos para resolver o problema. Lá na
frente, se encontrar outra solução, tudo bem. Se a solução agora é essa... É uma a
ação que já deveria ter começado há muito tempo. (L, MEMBRO DA SOCIEDADE
CIVIL).
Não adianta você dizer: “Ah, que gracinha que ficou.” Mas é uma coisa que não tem
serventia para nada. Não adianta você falar: “Ah, queimar o resíduo é um crime”. Pô,
então você pega e dá a solução. É muito fácil falar. A gente entende o
posicionamento de algumas pessoas ao falarem isso, mas não temos suporte para
fazer diferente. O empresário, a política em si, eu digo, os órgãos públicos não têm
outra solução para apresentar. (L, MEMBRO DA SOCIEDADE CIVIL).
Se gera renda, então porque não fazem isso? Pega a causa e faz. Transforma, então,
isso para gerar renda. É muito fácil falar. Nem todo material é reaproveitável. Tão
quantos anos aí em cima disso, prá desenvolver alguma coisa... Não vai... Não vai...
A maioria do material... A única solução disso é queimar, incinerar. Não vejo
alternativa. De algum você pode fazer a estopa, né, que pode ser usada nas próprias
indústrias aqui de Friburgo, as metal-mecânica, como eles disseram, lá na Petrobrás.
Tudo isso. Só que é um trabalho legal, bonito. Está se tentando aproveitar esse
resíduo, mas a destinação final desse resíduo, depois que está contaminado é o que?
Você incinerar ele. (L, MEMBRO DA SOCIEDADE CIVIL).

Seja qual for a destinação encontrada para os resíduos das confecções do
APL, a coleta deverá ser realizada por empresa licenciada e isso terá um custo.
Quanto a esse aspecto, K e L alertam a respeito do problema da informalidade.
Afinal o que será feito para evitar que as confecções informais poluam o meio
ambiente?
E a informal? Como eles vão se desfazer do lixo? Hoje eles colocam na rua, na frente
da confecção deles. No dia que começarem a fiscalizar, os resíduos vão mudar de
endereço. (K – MEMBRO DA SOCIEDADE CIVIL).
O meu medo é esse. Não existe estrutura para fiscalização. Você monta um negócio:
Vamos dar destino à Lycra. Tudo direitinho. Mas aí mistura o lixo das confecções
informais junto com o lixo orgânico... (L, MEMBRO DA SOCIEDADE CIVIL).
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5.2.1.4 O que Falta?

Esta categoria tem como objetivo conhecer o que, na percepção dos entrevistados,
é necessário que ocorra no APL para reduzir o gap entre a intenção e a ação. Os
subtemas abordados são: Participação dos Empresários, Continuidade Política,
Estabelecimento e Fortalecimento de Parcerias, Integração entre Mercado, Poder
Público e Sociedade Civil e Ferramentas de Gestão Ambiental.

5.2.1.4.1 Participação dos Empresários

O entrevistado G destaca nos trechos abaixo a baixa participação de
empresários na reunião que tinha por objetivo discutir a destinação dos resíduos de
tecido do APL:
O que faltou, talvez, ali, é... assim... é... a representação, assim, né... Era uma pessoa
falando pelo grupo, na verdade faltou ouvir o grupo, individualmente, talvez. (G,
REPRESENTANTE DE INSTITUIÇÃO-MEMBRO DA GOVERNANÇA).
Sempre foi um grupo limitado, em uma reunião, enfim... É normal isso. Mas eu acho
que não é, pelo menos eu acredito que não seja, a unanimidade. (G,
REPRESENTANTE DE INSTITUIÇÃO-MEMBRO DA GOVERNANÇA).
Acho que faltou isso, talvez. As empresas terem tido acesso à informação, um maior
número de empresas. (G, REPRESENTANTE DE INSTITUIÇÃO-MEMBRO DA
GOVERNANÇA).

Apesar da importância que o assunto tem para a atividade empresarial, na
reunião mencionada o único empresário do segmento presente era a presidente do
Conselho da Moda.
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5.2.1.4.2 Continuidade Política

Um obstáculo para o sucesso de algumas iniciativas anteriormente
implementadas no APL, de acordo com H, é a descontinuidade das ações em
função de mudanças nas entidades parceiras ou cisão política:
De dois em dois anos mudam os diretores, os coordenadores, os presidentes, os
administradores dessas entidades. Toda a vez que você começa com um e você
não... A fábrica de trapos, por exemplo, era a minha menina dos olhos, mas houve
uma cisão política e então, acabou. (H, REPRESENTANTE DE INSTITUIÇÃOMEMBRO DA GOVERNANÇA).

D também considera que a atuação política deveria estar mais comprometida
com a sustentabilidade ambiental:
Tem pessoas super preocupadas com isso. Só que, por exemplo, quando a gente
chega no poder público municipal a gente sabe que quem tá nos cargos públicos são
todos indicados por partidos... Não têm a preocupação que a gente tem. (D,
EMPRESÁRIO).

H declara que só a lei pode evitar que a dança das cadeiras interrompa o
andamento de ações iniciadas em gestões anteriores:
A única coisa que pode acabar com isso é a lei. Minha briga há dez anos é lei. É lei.
(H, REPRESENTANTE DE INSTITUIÇÃO-MEMBRO DA GOVERNANÇA.

Neste sentido Barbieri (2007) enfatiza que os mecanismos de comando e
controle, incluindo as medidas administrativas e judiciais, são importantes
instrumentos para impedir no curto prazo a degradação ambiental.

5.2.1.4.3 Estabelecimento e Fortalecimento de Parcerias

D acredita que parcerias com entidades como ONGs e Fundações poderiam
contribuir para a pesquisa de soluções ou com a organização dos canais que
vislumbra com o seu projeto:
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Primeiro ponto: parcerias de pessoas que vão poder se dedicar. Porque não são só
os empresários ou um professor universitário. Mas são pessoas que vivem disso.
Segundo: a gente precisa de estudo. A gente tem projetos, a gente tem idéias, tem
conhecimento, a gente tem apoio do conselho da Moda, que é super aberto prá isso.
(D, EMPRESÁRIO).
Eu até tava vendo com uma ONG... Até mostrei o projeto para eles. O que a gente
queria: que as entidades, ONGs ou Fundações pegassem. (D, EMPRESÁRIO).

Um aspecto de fundamental importância mencionado por H é a participação
cidadã:
O meio ambiente é uma questão de governo? É. Mas deve ser repartida com a
população.
(H,
REPRESENTANTE
DE
INSTITUIÇÃO-MEMBRO
DA
GOVERNANÇA).

Outro elo importante que poderia estar comprometido com a questão da
disposição final dos resíduos são os fornecedores, conforme a opinião de F, J e K.
Trata-se do compartilhamento da responsabilidade com toda a cadeia de valor.
O que acontece: com relação ao resíduo existe a responsabilidade “produção”, existe
a responsabilidade “consumo” e existe a responsabilidade “pós-consumo”. Eu vou dar
três exemplos para você: Pneu – existe legislação sobre a destinação adequada do
pneu, lâmpada fluorescente e pilha e bateria. O produtor é responsável por
diligenciar, fazer campanhas, etc., o consumidor também, o consumo consciente
envolve isso, para que a destinação pós-consumo seja adequada. (F,
REPRESENTANTE DE INSTITUIÇÃO-MEMBRO DA GOVERNANÇA).
Aliás, tem uma coisa muito importante, o fabricante também é um participante. É o
que está se tentando fazer agora com produtos contaminantes ambientais, como a
pilha, os pesticidas. O fabricante tem um posto de coleta e identifica o produto dele.
Aí vira um compromisso social. Fica mais fácil. É uma questão de querência. (J,
REPRESENTANTE DE INSTITUIÇÃO-MEMBRO DA GOVERNANÇA).
A fábrica de celular não é responsável por coletar a bateria quando o consumidor vai
jogar fora? Você não acha que o fabricante de tecido deveria estar envolvido na
responsabilidade sobre o resíduo de tecido da confecção, assim como acontece na
Europa com o fabricante e a empresa que usa a garrafa PET? (K, MEMBRO DA
SOCIEDADE CIVIL).

5.2.1.4.4 Integração entre Mercado, Poder Público e Sociedade Civil

Para reduzir os gaps entre o que se fala e o que se faz, além da participação
de cada grupo nas discussões dos problemas ambientais é preciso que haja a
articulação dos pólos Mercado, Poder Público e Sociedade Civil em torno do que
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Tenório (2007) chama de desenvolvimento local com cidadania, a ser alcançado
pelo processo participativo e democrático a favor do bem-estar social, econômico e
ambiental de um território.
Falta a comunicação de Prefeitura e de outros órgãos com os empresários. Muitos
empresários começaram suas confecções do nada, sem conhecimento, sem
informação. Eram gente humilde e hoje são empresários. Não é só fazer lei. É
chamar os empresários para a conversa. E não só as confecções formais, mas
também todo esse pessoal que trabalha na informalidade e que é um grande número.
Só com informação disponível prá todo mundo é que é possível pensar em mudança.
Tem que trazer esse pessoal da informalidade para a formalidade! Trazer! Porque se
não, os lixos das informais vão parar na estrada ou na beira dos rios. O lixo das
informais vai mudar de endereço. Eu vejo assim. (K, REPRESENTANTE DE
INSTITUIÇÃO-MEMBRO DA GOVERNANÇA).
Só vontade política. Só. A tecnologia tem. Vamos fazer? Vamos. Então faz. Porque
fomento tem. Tem que ter alguém... A pessoa jurídica da FIRJAN poderia ser o
agente articulador. Tem muito músico que tá tocando o que quer. Só falta um
maestro. A banda é boa, dá pra tocar o que o maestro quiser. Mas cada um tá
tocando um instrumento. Cada um com uma visão paralela. Tem que juntar todo o
mundo e ter um maestro com uma batuta boa. (J, REPRESENTANTE DE
INSTITUIÇÃO-MEMBRO DA GOVERNANÇA).
Tinha que ter, talvez, partindo da governança, em parceria com o sindicato, o SENAI
e todo um conjunto, a resposta para o que vai ser feito com esse resíduo. (C,
EMPRESÁRIO).

5.2.1.4.5 Ferramentas de Gestão Ambiental

O que falta, na visão de G, são as empresas e a Governança terem
conhecimento sobre Ferramentas de Gestão Ambiental e dos benefícios
econômicos, ambientais e tecnológicos que seu emprego traz. Para G, com o
emprego dessas ferramentas o empresário e o APL podem ganhar tanto com o
aumento da produtividade, quanto com a redução de gastos com a disposição final.
É falta de conhecimento de que já existem no mercado ferramentas adequadas para
prá gestão da empresa e que geram melhores resultados no ambiente em que ela
está inserida. Então o que eu acho é que falta é ter acesso a essas boas práticas. O
custo, na maioria das vezes, das consultorias e das acessórias é um custo reduzido.
(G, REPRESENTANTE DE INSTITUIÇÃO-MEMBRO DA GOVERNANÇA).
Eu acho que assim como existe o desconhecimento da empresa, a governança tem a
obrigação de buscar esse conhecimento aonde quer que ele esteja e aí a governança
tem que sair da linha de estar ali como mero coadjuvante, assim, passando
informações mais singelas e superficiais e ir a fundo e buscar o que existe no
mercado. Não estou nem falando de tecnologias que ainda serão... De inovações...
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Nada disso, mas de coisas que já existem no mercado. Então a informação num
primeiro momento tem que ser de... É... A governança tem que ter clareza e
informação sobre isso. E a governança local tem que ter obrigatoriamente esse
conhecimento. Obrigatoriamente, qualquer que seja a entidade que tenha
ferramentas que dão suporte a micro e pequenas empresas, aquela governança local
tem a obrigação de saber sobre essas ferramentas e tirar conceitos, assim... Assim...
Prévios né, estabelecidos, o tal do pré-conceito e deixar que as empresas tenham
acesso a essas informações [..] (G, REPRESENTANTE DE INSTITUIÇÃO-MEMBRO
DA GOVERNANÇA).
Eu acho que a governança tem que ser capacitada. É basicamente isso. A
governança se compõe de técnicos e de representantes das diversas representações
da sociedade naquela localidade, então... Eu acho que uma das formas é a
governança ser capacitada também. (G, REPRESENTANTE DE INSTITUIÇÃOMEMBRO DA GOVERNANÇA).

Um ponto que chamou a atenção nesta categoria, justamente por sua
ausência, isto é, por não ter sido mencionado por nenhum dos entrevistados foi a
educação ambiental, mencionado por Barbieri (2007), ao lado do desenvolvimento
tecnológico, como uma das mais eficazes contribuições no longo prazo para o
desenvolvimento ambiental sustentável.
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6. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

6.1 CONCLUSÕES

Este estudo teve como objetivo conhecer a percepção de atores do Arranjo
Produtivo Local de Moda Íntima de Nova Friburgo e Região em relação à
sustentabilidade ambiental, no que se refere à atividade desenvolvida no pólo.
Para atingir este propósito a pesquisa valeu-se do método quali-quantitativo.
Na fase quantitativa, a ferramenta fuzzy foi utilizada para avaliar a percepção de
empresários e de membros de instituições que fazem parte da governança do APL.
Para tal, partiu-se da hipótese da existência de gaps entre a importância atribuída a
ações de sustentabilidade ambiental e a adesão das confecções, como também a
existência de gaps entre a importância atribuída e o desempenho do APL, na
percepção dos dois grupos pesquisados.
Como resultado da fase quantitativa, os dois grupos expressaram que,
basicamente, todas as ações de sustentabilidade ambiental propostas no
questionário são importantes. No entanto, ocorreram gaps significativos entre a
importância atribuída e o grau de adesão das empresas e entre a importância
atribuída e o desempenho do APL, na percepção tanto de empresários, quanto de
membros da governança.
Sendo assim, o cálculo do grau de desempenho do APL e do grau de adesão
das empresas indicou que, na percepção dos dois grupos, não há congruência entre
a importância percebida e as práticas coletivas e individuais do APL. De acordo com
os parâmetros estabelecidos, na percepção dos empresários, o APL tem um baixo
desempenho, enquanto as empresas apresentam um grau médio de adesão. Já na
percepção dos representantes da governança, tanto o grau de desempenho do APL,
quanto o grau de adesão das empresas foram considerados baixos. A Tabela 12
sintetiza os resultados obtidos.
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Tabela 12: Grau de desempenho fuzzy e grau de adesão fuzzy na percepção de
empresários e membros da governança.

Atores
Empresários
Membros da
Governança

Grau de Desempenho
do APL
0,3498

Grau de Adesão das
empresas
0,5101

0,33531

0,2811

Fonte: Elaboração Própria

Com base nestes resultados, a fase qualitativa ouviu empresários, membros
da governança e da sociedade civil do município com o intuito de aprofundar o
conhecimento do contexto em que ocorrem tais fenômenos, utilizando para isso, a
análise de conteúdo. As conclusões a seguir se baseiam nas categorias temáticas
analisadas e consistem em um esforço de entender os motivos de existência de
lacunas entre a propensão para agir e a ação propriamente dita.
Em relação às ações que já são praticadas nas empresas do APL, pode-se
inferir que a segregação e a destinação de resíduos de plástico, de papel e de
papelão só são possíveis pelo fato de já existirem canais estabelecidos para o
escoamento e a absorção de tais materiais. Isso significa que há interesses
econômicos, seja por parte dos catadores, seja por parte das empresas que reciclam
esses resíduos.
Quanto à preocupação com a redução do consumo de água e energia é
possível inferir que se relaciona mais à redução de custos, que, propriamente a
preocupação com a preservação dos recursos naturais não renováveis.
De modo geral, existe a preocupação com as questões ambientais por parte
dos empresários, porém por conta das limitações impostas pelas restrições
financeiras há uma tendência de relegá-la ao segundo plano, de forma que as
orientações são mais reativas, que estratégicas.
A descentralização do sistema de licenciamento ambiental, por meio de
convênio com os municípios é uma iniciativa positiva, que poderia trazer grandes
benefícios ambientais ao APL, porém, para que isso, efetivamente, ocorra requer o
rápido aparelhamento do órgão público municipal, pois caso contrário ficará
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comprometido tanto à eficácia do sistema, quanto à credibilidade do órgão público
municipal competente.
Quanto à forma de gestão do processo decisório, percebe-se que se
aproxima muito do que Tenório (2007) chama de gestão estratégica, que se
contrapõe à gestão social.
Villela e Pinto (2009) ao analisarem a governança de três APL de vestuário,
inclusive o de Nova Friburgo, observaram que existe a percepção entre os
empresários de que, por vezes, “são convocados apenas para referendar ou
legitimar ações e estratégias já definidas por um pequeno grupo”. Este estudo
corrobora essa percepção, tendo em vista a constatação da baixa participação dos
empresários nas reuniões do Comitê do Meio Ambiente, a falta de informação
acerca das discussões em curso, bem como a ausência da sociedade civil na
condução de todo o processo.
Em relação ao que falta para que as intenções se transformem em ações de
sustentabilidade ambiental, foram assinalados, pelos entrevistados, os seguintes
pontos: Participação dos Empresários, Continuidade Política, Estabelecimento e
Fortalecimento de Parcerias, Articulação e Ferramentas de Gestão Ambiental. As
carências apontadas reforçam dois pontos:
•

É a soma da participação das diversas instâncias presentes no APL (poder
público, instituições públicas de apoio, academia, empresas privadas e
sociedade) que pode aumentar a produtividade dos esforços e maximizar
resultados. São essas parcerias que permitirão que iniciativas, antes
isoladas, fragmentadas ou dispersas se tornem complementares.

•

Paralelamente às medidas de comando e controle e os encaminhamentos
de soluções mais imediatas, assume grande importância em longo prazo,
a educação ambiental, o desenvolvimento tecnológico e o emprego de
ferramentas de gestão ambiental, como o ecodesign, ecoeficiência e a
PmaisL, para a eliminação ou a minimização na fonte geradora.

Com estas considerações, espera-se que este trabalho possa contribuir para
a ampliação dos debates acerca do modelo de desenvolvimento, enriquecendo os
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argumentos a favor de uma discussão que coloque no mesmo plano a importância
do crescimento econômico e a preservação ambiental, bem como a prática do
processo dialógico na busca de soluções para os problemas que afetam o APL.

6.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Como se acredita que quando se visa ao desenvolvimento local sustentável
os problemas sociais, econômicos e ambientais devem contar com a participação e
articulação inteligente de todos os interessados, considera-se interessante explorar,
em trabalhos futuros, como ocorre a relação entre os diversos atores que integram a
governança do APL e como cada um percebe o seu papel.
Também se considera importante realizar estudos em outros APLs de
confecção, sejam do segmento de moda íntima ou não, para avaliar as percepções
dos atores locais, de modo que a geração desse conhecimento possa contribuir para
a sensibilização de empresários e demais envolvidos na dinâmica produtiva local
para a importância do desenvolvimento econômico aliado à preservação ambiental.
Outra possibilidade de trabalho futuro, de aplicação mais pragmática para o
segmento de confecção, diz respeito ao levantamento e à compilação de práticas
empresarias implementadas de forma isolada em empresas do APL. Este material
poderia servir como um guia de melhores práticas encorajando outros empresários a
também implementar ações de sustentabilidade ambiental, aumentando cada vez
mais a sua abrangência e escopo.

141

REFERÊNCIAS

ABRAVEST
–
Associação
Brasileira
do
Vestuário.
Disponível
<http://www.abravest.org.br/abravest.php>. Acesso em: 02 nov. 2009.

em:

ALMEIDA, F. O bom negócio da sustentabilidade. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,
2002.
___________. O mundo dos negócios e o meio ambiente no século 21. In:
TRIGUEIRO. André. (coord.). Meio ambiente no século 21: 21 especialistas falam
da questão ambiental nas suas áreas de conhecimento. São Paulo: Autores
associados, 2005, p. 123-141.

__________. Os desafios da sustentabilidade. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO 14001:2004 –
Sistema de gestão ambiental – Requisitos com orientação para uso. Rio de
Janeiro, 2004.
__________. NBR ISO 14004:2005 – Sistema de gestão ambiental – Diretrizes
gerais sobre princípios, sistemas e técnicas de apoio. Rio de Janeiro, 2005.
__________. NBR ISO 14050:2004 – Gestão ambiental – Vocabulário. Rio de
Janeiro, 2004.
BARBIERI, J. C. Gestão ambiental empresarial: conceitos,
instrumentos. 2. ed. atual e ampl. São Paulo: Saraiva, 2007.

modelos

e

BARDIN, L. Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2010.
BAUER, M.W.; GASKELL, G. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um
manual prático. 7. ed. Petrópolis: Vozes, 2008.
BELLEN, Hans Michel van. Indicadores de sustentabilidade: uma análise
comparativa. 2. ed. 3. reimp. Rio de Janeiro: FGV, 2006.
BRASIL - Decreto nº. 42159 de 02 de dezembro de 2009. Dispõe sobre o Sistema
de Licenciamento Ambiental - SLAM e dá outras providências. Disponível em:
<http://www.inea.gov.br >. Acesso em: 07 jul. 2010.
BRASIL - Resolução CONEMA Nº 018, de 28 de Janeiro de 2010. Aprova o MN 050.R-4
–
Classificação
de
atividades
poluidoras.
Disponível
em:
<http://www.inea.gov.br >. Acesso em: 07 jul. 2010.
BRASIL - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
EXTERIOR – MDIC. Termo de referência para política nacional de apoio ao
desenvolvimento de arranjos produtivos locais. Versão Final (16/04/2004).

142

Disponível em: <http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1234181254.pdf>. Acesso
em: 17 set. 2009.
BRASIL - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
EXTERIOR
–
MDIC.
Disponível
em:
<
http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=2&menu=300>. Acesso em: 24
març. 2010.
BRASIL - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE. Departamento de
Emprego e Salário. Coordenação-Geral de Estatísticas do Trabalho. Relatório anual
de informações sociais - RAIS. Brasília: MTE, 2008. Disponibilizado em
05/08/2009. DVD.
BUCKLEY, J.J. Ranking alternatives using fuzzy numbers. Fuzzy sets and
systems, v. 15, p. 21, 1985.
CASTRO, C. de M. A prática da pesquisa. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall,
2006.
CEBDS
–
CONSELHO
EMPRESARIAL
BRASILEIRO
PARA
O
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL.
Disponível
em:
<http://www.cebds.org.br/cebds/eco-pmaisl-barreiras.asp>. Acesso em: 11 jan. 2009.
__________. REDE BRASILEIRA DE ECOEFICIÊNCIA. Disponível em:
<http://www.cebds.org.br/cebds/eco-rbe-beneficios.asp.>. Acesso em: 17 dez. 2009.
__________. A Produção mais Limpa na micro e pequena empresa. 1999.
Disponível em: <http://www.pmaisl.com.br/publicacoes/cartilha_sebrae.pdf>. Acesso
em: 11 jan. 2009.
CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A. Metodologia científica. São Paulo: Pearson
Prentice Hall, 2002.
CRESPO, Samyra (coord.). O que o brasileiro pensa do meio ambiente, do
desenvolvimento e da sustentabilidade: pesquisa nacional. Brasília:
MMA/Mast/Iser, 1997.
CRESWELL, J. W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto.
2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2007.
DIÁRIO
DA
SAÚDE.
Disponível
em:
<http://www.diariodasaude.com.br/news.php?article=logica-fuzzy-autoconhecimentoteste-vocacional&id=5285> Acesso em: 02 jun. 2010.
DOWBOR, L. Gestão social e transformação da sociedade. 1999. Disponível em:
<http://dowbor.org/8_gestaosocial.asp> Acesso em: 26 out. 2009.
__________. Política nacional de apoio ao desenvolvimento local. 2008.
Disponível em: <http://dowbor.org/>. Acesso em: 25 fev. 2009.

143

FISCHER, T. Poder Local: Um tema em Análise. In: FISCHER, T. (org.). Poder
Local: governo e cidadania. Rio de Janeiro: FGV, 1993, p. 10 - 19.
FIRJAN. Manual de indicadores ambientais – Instrumentos de gestão. Rio de
Janeiro: DIM/GTM, 2008.
__________. Súmula Ambiental. Pesquisa gestão ambiental 2008 – Diagnóstico
ambiental das indústrias do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Divisão de Meio
Ambiente, ano XIII, n. 143, jan. 2009.
GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2010.
GLOBAL REPORTING INITIATIVE – GRI. G3: Diretrizes para a elaboração de
relatórios
de
sustentabilidade.
2006a.
Disponível
em:
<http://www.globalreporting.org/NR/rdonlyres/4855C490-A872-4934-9E0B8C2502622576/2616/IP_EN_Portuguese_BR.pdf>. Acesso em: 05 fev. 2010.
__________. Conjunto de protocolos de indicadores: Meio Ambiente. 2006b.
Disponível em: <http://www.globalreporting.org/NR/rdonlyres/4855C490-A872-49349E0B-8C2502622576/2616/IP_EN_Portuguese_BR.pdf>. Acesso em: 05 fev. 2010.
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Vocabulário básico de
recursos naturais e meio ambiente. 2. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2004. Disponível
em:
<http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/recursosnaturais/vocabulario.shtm?c=13>
. Acesso em: 25 març. 2010
INSTITUTO ETHOS. Criando valor: O business case para sustentabilidade em
mercados emergentes. São Paulo: Instituto Ethos, 2003.
Disponível em:
<http://www.uniethos.org.br/_Uniethos/Documents/folheto_ifc.pdf.> Acesso em: 10
dez. 2009.
__________. O compromisso das empresas com o meio ambiente: a agenda
ambiental das empresas e a sustentabilidade da economia florestal. São Paulo:
Instituto
Ethos,
2005.
Disponível
em:
<http://www.uniethos.org.br/_Uniethos/Documents/meio_ambiente.pdf>. Acesso em:
12 dez. 2009.
__________. Indicadores Ethos–SEBRAE de responsabilidade social
empresarial para micro e pequenas empresas - versão 2007. Disponível em:
<http://www.ethos.org.br/_Uniethos/documents/Indicadores_2007_PORTUGUES.pdf
.> Acesso em: 10 dez. 2009.
IPEA – INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Atualidade e
perspectiva das ocupações nos pequenos empreendimentos no Brasil. 4 de
fevereiro de 2010. Comunicado da Presidência. Nº 39. Disponível em:
<http://www.ipea.gov.br/sites/000/2/comunicado_presidencia/100103_ComunicaPres
i_39_Empreendimentono%20Brasil.pdf>. Acesso em: 06 fev. 2010.

144

KAZAZIAN, T. (org.). Haverá a idade das coisas leves: design e desenvolvimento
sustentável. São Paulo: SENAC, 2005.
KINLAW, D. C. Empresa competitiva e ecológica: desempenho sustentado na era
ambiental. São Paulo: Makron Books, 1997.
LASTRES, H. M. M.; CASSIOLATO, J. E. Políticas para promoção de arranjos
produtivos e inovativos locais de micro e pequenas empresas: vantagens e
restrições do conceito e equívocos usuais. Rio de Janeiro: UFRJ, 2004. Disponível
em: <http://redesist.ie.ufrj.br/dados/nt.php?projeto=ar1>. Acesso em: 15 set. 2009.
LAZZARI L. L; MACHADO A. M.; PÉREZ R. H. Teoria de la decisón fuzzy.
Ediciones Macchi, Buenos Aires, 1998.
MAIA, Marilene. Gestão Social – Reconhecendo e construindo referenciais. Revista
Virtual Textos & Contextos, n. 4, dez. 2005.
Disponível em:
<http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fass/article/viewFile/1010/790>.
Acesso em: 19 out. 2009.
MANZINI, E.; VEZZOLI, C. O desenvolvimento de produtos sustentáveis:
os requisitos ambientais dos produtos industriais. São Paulo: Edusp, 2005.
O ECO. Disponível em: <http://www.oeco.com.br/reportagens/37-reportagens/1840oeco_20378>. Acesso em: agost. 2010.
OLIVEIRA JUNIOR, H. A. Lógica difusa: aspectos práticos e aplicações. Rio de
Janeiro: Interciência, 1999.
OLIVEIRA, J. A. P. de (org.). Pequenas empresas, arranjos produtivos locais e
sustentabilidade. Rio de Janeiro: FGV, 2009.
OLIVEIRA, R. de F. Visão integrada em meio ambiente. 2. ed. rev. e atual.
Brasília: SENAI DN, 2009.
PADUA E.M.M. de. Metodologia da Pesquisa. Abordagem teóricó-prática. 14. ed.
Campinas: Papirus, 2008.
PEDRYCZ. W. Why triangular membership functions? Fuzzy sets and systems, v.
64, p. 21, 1994.
PENNA, A. G. Percepção e realidade: introdução ao estudo da realidade
perceptiva. Rio de Janeiro: Imago, 1997.
PÓLO
DE
MODA
ÍNTIMA
DE
NOVA
FRIBURGO.
Disponível
em:<http://www.intimafriburgo.com.br/conteudo.php?conteudo=principal&menu=con
heca>. Acesso em: 02 set. 2009.
__________. Experiência em territórios com competitividade consolidada. 2007
Slide.
Disponível
em:<http://www.integracao.gov.br/download/download.asp?endereco=/coloquio/slide

145

s/slide_coloquio_07.pdf&nome_arquivo=slide_coloquio_07.pdf.>. Acesso em: 02 set.
2009.
REDE BRASILEIRA DE PRODUÇÃO MAIS LIMPA – PmaisL. Disponível em:
<http://www.pmaisl.com.br/objetivos.asp> Acesso em: 11 jan. 2010.
__________. Relatório PmaisL - 10 anos de parceria. 2009. Disponível em:
<http://www.pmaisl.com.br/publicacoes.asp.> Acesso em: 11 jan. 2010.
REDESIST – Rede de Pesquisa em Sistemas e Arranjos Produtivos e
Inovativos Locais. Disponível em: <http://www.redesist.ufrj.br>. Acesso em: 13 set.
2009.
ROMEIRO, A. R. Economia ou Economia – política da sustentabilidade. In: MAY, P.
H.; LUSTOSA, M. C.; VINHA, V. da (org.). Economia do meio ambiente. Rio de
Janeiro: Eusevier, 2003, p. 1-26.
SANTOS, M. H. de C. Governabilidade, governança e capacidade governativa.
2001.
Disponível
em:
<http://www.enap.gov.br/index.php?option=content&task=view&id=259>. Acesso em
01 març. 2010.
SEBRAE – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Fatores
condicionantes e taxa de sobrevivência e mortalidade das micro e pequenas
empresas
no
Brasil
2003
–
2005.
2007.
Disponível
em:
<http://www.biblioteca.sebrae.com.br/bds/BDS.nsf/8F5BDE79736CB9948325744700
6CBAD3/$File/NT00037936.pdf>. Acesso em: 06 fev. 2010.
__________. Gestão de micro e pequenas empresas (entrevista). 2003a.
Disponível em: <http://www.sebraerj.com.br/main.asp?Team=%7BC5E95B4E-D5004944-AAD2-047B6217E86C%7D>. Acesso em: 02 fev. 2010.
__________. Termo de referência para atuação do sistema SEBRAE em
arranjos produtivos locais. Brasília: SEBRAE, 2003b. (série documentos).
SEBRAE – SP - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Disponível em:
<http://www.sebraesp.com.br/sites/default/files/classificacao_empregado.pdf>.
Acesso em: 13 set. 2009.
__________.
Disponível
em:
<http://www.sebraesp.com.br/conhecendo_mpe/mpe_numero/pequena_empesa_ec
onomia>. Acesso em: 3 jan. 2010.
SEVERINO, A.J. Metodologia do trabalho científico. 23. Ed. rev. e atual. São
Paulo: Cortez, 2007.
SILVA, M. A. B. da. Sistema de classificação fuzzy para áreas contaminadas.
Tese de Doutorado (Engenharia Civil). Universidade Federal do Rio de Janeiro
(COPPE/UFRJ).
Rio
de
Janeiro,
2005.
Disponível
em:

146

<http://www.coc.ufrj.br/es/index.php?option=com_content&task=view&id=3610&Itemi
d=149>. Acesso em: 07 jan. 2010.
STAINSACK, C. Governança em arranjos produtivos locais: experiências do
Paraná.
2006.
Disponível
em:
<http://www.ielpr.org.br/apl/uploadAddress/GovernanaAPLsSet06%5B47828%5D.pdf>. Acesso em: 9 out. 2009.
STEIN, S. J. Origens e evoluções da indústria têxtil no Brasil – 1850/ 1950. Rio
de Janeiro: Campus, 1979.
TENÓRIO, F. G. Desenvolvimento Local com Cidadania. In: TENÓRIO, Fernando G.
(org.). Cidadania e Desenvolvimento Local. Rio Grande do Sul: Unijuí, 2007.
VINHA, V. da. As empresas e o desenvolvimento sustentável: da ecoeficiência à
responsabilidade social corporativa. In: MAY, P. H.; LUSTOSA, M.C.; VINHA, V. da
(org.). Economia do meio ambiente. Rio de Janeiro: Eusevier, 2003. p. 173 - 195.
VILLELA, Lamounier Erthal; PINTO, Mario Couto Soares. Governança e gestão
social em redes empresariais: análise de três arranjos produtivos locais (APLs)
de confecções no estado do Rio de Janeiro. Revista ADM. MADE, ano 9, v.13,
n.2, p.34-47, maio/agosto, 2009. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/rap/v43n5/v43n5a05.pdf>. Acesso em: agost. de 2010.
VILLELA, Lamounier Erthal; MAIA, Sergio Wright. Formação Histórica, Ações e
Potencial da Gestão Social no APL de Turismo em Visconde de Mauá RJ/MG.
Revista de Administração Pública (Impresso), v. 43, p. 1067-1089, 2009. Disponível
em:
<http://revistaadmmade.estacio.br/index.php/admmade/article/viewFile/32/23>.
Acesso em: agost. de 2010.
VILLELA, Lamounier Erthal; SOARES, Luiz Cláudio. Gestão Participativa,
Informação e Acesso a Financiamentos no Banco do
Brasi l S/A, na Percepção de Atores Locais e de Empresários de Micro e
Pequenas Empresas dos APLs de Cabo Frio - Rj e Nova Friburgo – Rj. APGS,
Viçosa, v1. n.3, pp. 56-75, jul./set. 2009. Disponível Em:
<Http://Www.Apgs.Ufv.Br/Artigos/221_54.Pdf> Acesso em: Agost. de 2010.
YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 3. ed. Porto Alegre: Bookman,
2005.

147

GLOSSÁRIO

3 Rs – Ferramenta de educação ambiental pautada na prática de 3 Rs: O primeiro R
significa Reduzir a geração de resíduos. O segundo R significa Reutilizar e o terceiro
R significa Reciclar.
Agenda 21 – Protocolo contendo uma lista de compromissos e ações, entre os
quais os de reestruturar a economia, assegurando a sobrevivência humana digna,
preservando a saúde e os recursos naturais do planeta, objetivando o
Desenvolvimento Sustentável. O protocolo foi assinado por mais de uma centena de
países, incluindo o Brasil, durante a Conferência de Cúpula da ONU, ocorrida no Rio
de Janeiro, em 1992. (IBGE, 2004).
APL – Concentração geográfica e setorial, geralmente de micro, pequenas e médias
empresas, com algum vínculo de cooperação entre si e com outros atores (governo,
associações empresariais, instituições de pesquisa etc.) com objetivo de aumentar a
competitividade. (MDIC, 2004).
Aspecto ambiental – São os elementos das atividades, produtos e serviços de uma
organização que podem interagir com o meio ambiente. (NBR ISO 14001:2004).
Aterro controlado – Local utilizado para despejo do lixo havendo, contudo, a
necessidade de, após cada jornada de trabalho, cobri-lo com uma camada de terra.
(IBGE, 2004).
Aterro sanitário – Técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo sem
causar danos à saúde pública e à sua segurança, minimizando os impactos
ambientais. Utiliza princípios de engenharia para confinar os resíduos sólidos à
menor área possível e reduzi-los ao menor volume permissível, cobrindo-os com
uma camada de terra na conclusão de cada jornada. (IBGE, 2004).
Aviamentos – Elementos complementares utilizados na confecção de peças de
vestuário, como por exemplo, linha, botão e zíper para dar acabamento ou adornar a
roupa.
Capital natural – É o conjunto de serviços ambientais ou benefícios que os seres
humanos obtêm da natureza e que são produzidos pelas interações que ocorrem
nos ecossistemas.
Carta da Terra – Declaração de princípios éticos fundamentais para a construção de
uma sociedade global justa, sustentável e pacífica. Busca inspirar todos os povos a
um novo sentido de interdependência global e responsabilidade compartilhada
voltado para o bem-estar do ser humano, da grande comunidade da vida e das
futuras gerações. (http://www.cartadaterrabrasil.org/prt/what_is.html).
Certificação ambiental – Certificado conferido por organizações independentes que
garante que a empresa mantém em funcionamento um sistema da qualidade
ambiental.
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Clube de Roma – Fundado em 1968, o Clube de Roma é uma organização
internacional, não governamental, sem fins lucrativos, que reúne personalidades dos
meios da ciência, da indústria, chefes de estado, e outras lideranças, com o
propósito
de
analisar
os
problemas-chave
da
sociedade.
(http://www.clubofrome.at/brasil/about/index.html).
Clusters – Consiste em um aglomerado de empresas que possuem características
semelhantes, se localizam em um mesmo território e colaboram entre si na busca de
eficiência produtiva.
Comissão Brundtland – Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento,
conhecida por este nome por ter sido presidida pela ex-primeira-ministra da
Noruega, Gro Harlem Brundtland.
Degradação ambiental – Consiste no processo de destruição gradativa de um
ambiente ecologicamente equilibrado, normalmente associada à ação de poluição
provocada pelo homem.
Desempenho ambiental – Resultado da gestão de uma organização sobre seus
impactos ambientais. (ABNT NBR ISO 14050:2004).
Desenvolvimento local – Processo centrado em um território concreto no qual os
protagonistas são uma pluralidade de atores que estabelecem relações em função
de objetivos e projetos comuns. (TENÓRIO, 2007).
Desenvolvimento sustentável – Paradigma de desenvolvimento surgido a partir
das discussões das décadas de 70 e 80 do século XX sobre os limites ao
crescimento da população humana, da economia e da utilização dos recursos
naturais. O desenvolvimento sustentável procura integrar e harmonizar as idéias e
conceitos relacionados ao crescimento econômico, à justiça e ao bem estar social, à
conservação ambiental e à utilização racional dos recursos naturais. Neste novo
paradigma, a palavra desenvolvimento leva em conta não apenas o crescimento da
atividade econômica, mas também as melhorias sociais, institucionais e a
sustentabilidade ambiental. (IBGE, 2004).
Ecoeficiência – Trata-se do uso mais eficiente de materiais e energia, a fim de
reduzir os custos econômicos e os impactos ambientais. Ecoeficiência é saber
combinar desempenho econômico e ambiental, reduzindo impactos ambientais;
usando mais racionalmente matérias-primas e energia; reduzindo os riscos de
acidentes e melhorando a relação da organização com as partes interessadas.
(http://www.cebds.org.br/cebds/eco-rbe-ecoeficiencia.asp).
Ecodesign – Método de desenvolvimento de produtos que objetiva a redução do
impacto ambiental e usa a criatividade para gerar produtos e processos mais
eficientes sob o ponto de vista da sustentabilidade. (KAZAZIAN, T., 2005).
Ecologia – Ciência que estuda os fatores ambientais que atuam sobre os seres
vivos e as interações entre estes e o meio em que vivem. (OLIVEIRA R., 2009).
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Ecossistema – Sistema integrado que consiste em interações dos elementos
bióticos e abióticos e cujas dimensões podem variar consideravelmente. (IBGE,
2004).
Educação ambiental – Processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade
constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências
voltadas para a conservação do meio ambiente.
Efluentes – Qualquer tipo de água ou líqüido que flui de um sistema de coleta ou de
transporte, como tubulações, canais, reservatórios e elevatórias, ou de um sistema
de tratamento ou disposição final, com estações de tratamento e corpos de água
receptores. (IBGE, 2004).
Emissões atmosféricas – Descarga de poluentes na atmosfera por uma fonte de
lançamento ou em virtude de reações fotoquímicas.
Gap – Lacuna; espaço vazio, real ou imaginário; solução de continuidade de um
corpo numa série, num encadeamento, num sistema, num conjunto. (HOUAISS).
Gestão ambiental – São as diretrizes e as atividades administrativas e
operacionais, tais como planejamento, direção, controle, alocação de recursos e
outras, realizadas com o objetivo de obter efeitos positivos sobre o meio ambiente,
quer reduzindo ou eliminando os danos ou problemas causados pelas ações
humanas, quer evitando que eles surjam. (BARBIERI, J. C., 2007).
Gestão social – O conceito em que a atividade econômica passe a ser o meio,
enquanto o bem-estar social passa a ser fim do desenvolvimento. (DOWBOR, 1999,
apud MAIA, 2005).
Governança – Diz respeito aos diferentes modos de coordenação, intervenção e
participação nos processos de decisão locais de diferentes agentes (Estado,
empresas, ONGs, instituições financeiras, academia, cidadãos etc.). (STAINSACK,
2006).
Housekeeping – Termo designado para um processo que visa à manutenção da
ordem, limpeza, organização e segurança nas empresas.
Indicadores de Sustentabilidade Ambiental – São os elementos utilizados para
avaliar o desempenho de políticas ou processos com o maior grau de objetividade
possível. Aplicado ao meio ambiente, podem fornecer uma síntese das condições
ambientais, das pressões sobre o meio ambiente e das respostas encontradas para
mitigá-las. (FIRJAN, 2008)
Impacto ambiental – Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e
biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia
resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a
segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota,
as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos
ambientais. (Resolução CONAMA nº 306, de 5 de julho de 2002).
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Lingerie dia – Peça íntima feminina, superior ou inferior, usada no dia a dia.
Lixão – Disposição final do lixo em bruto sobre o terreno, sem qualquer cuidado ou
técnica especial. (IBGE, 2004).
Meio ambiente – Conjunto dos agentes físicos, químicos, biológicos e dos fatores
sociais susceptíveis de exercerem um efeito direto ou mesmo indireto, imediato ou
em longo prazo, sobre todos os seres vivos, inclusive o homem. (IBGE, 2004).
Micro, Pequena, Média e Grande Empresa – O critério de classificação do porte
das empresas foi o adotado pelo SEBRAE, em função do número de empregados,
conforme demonstrado no Quadro 7.
Porte

Pessoas Ocupadas

Micro

até 19 empregados

Pequeno

de 20 a 99 empregados

Médio

de 100 a 499 empregados

Grande

acima de 500 empregados

Quadro 7: Classificação do porte de empresas - Indústria.
Fonte: SEBRAE.
Disponível em:<http://www.sebraesp.com.br/sites/default/files/classificacao_empregado.pdf>.

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio – Também conhecidos no Brasil como
"8 Jeitos de Mudar o Mundo", são um conjunto de metas propostas em 2000, pela
ONU e pactuadas pelos governos dos 191 países-membros, com a finalidade de
tornar o mundo um lugar mais justo, solidário e melhor para se viver.
(http://www.objetivosdomilenio.org.br/).
Pacto Global – Iniciativa desenvolvida pelo ex-secretário geral da ONU, Kofi Annan,
com o objetivo de mobilizar a comunidade empresarial internacional para a adoção
de melhores práticas de negócios, de valores fundamentais e internacionalmente
aceitos nas áreas de direitos humanos, relações de trabalho, meio ambiente e
combate
à
corrupção,
refletidos
em
10
princípios.
(http://www.pactoglobal.org.br/pactoGlobal.aspx).
Poluição – Degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta
ou indiretamente: a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; c) afetem
desfavoravelmente a biota; d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio
ambiente; e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais
estabelecidos. (Resolução CONEMA Nº 018, de 28 de janeiro de 2010).
Produção mais Limpa – É a aplicação contínua de uma estratégia técnica,
econômica e ambiental integrada aos processos, produtos e serviços, a fim de
aumentar a eficiência no uso de matérias-primas, água e energia, pela não geração,
minimização ou reciclagem de resíduos e emissões, com benefícios ambientais, de
saúde ocupacional e econômicos. (http://www.cebds.org.br/cebds/eco-pmaislconceito.asp).
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Potencial poluidor – Possibilidade de uma atividade causar poluição. (Resolução
CONEMA Nº 018, de 28 de janeiro de 2010).
Protocolo de Kyoto – Tratado internacional com compromissos mais rígidos para a
redução da emissão dos gases que agravam o efeito estufa, considerados, de
acordo com a maioria das investigações científicas, como causa antropogênicas do
aquecimento global. (IBGE, 2004).
Recursos naturais – Denominação aplicada a todas as matérias-primas, tanto
aquelas renováveis como as não renováveis, obtidas diretamente da natureza, e
aproveitáveis pelo homem. (IBGE, 2004).
Relatórios de Sustentabilidade – Ferramenta de comunicação do desempenho
social, ambiental e econômico das organizações. Seu processo de elaboração
contribui para o engajamento das partes interessadas da organização, a reflexão
dos principais impactos, a definição dos indicadores e a comunicação com os
públicos de interesse. (INSTITUTO ETHOS).
Resíduo – Qualquer coisa que não tenha mais uso para o gerador ou o possuidor
da mesma e que é descartada ou liberada para o meio ambiente. (ABNT NBR ISO
14050:2004).
Resíduos sólidos – Resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de
atividades da comunidade, de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial,
agrícola, de serviços e de varrição de ruas. (IBGE, 2004).
Serviços ambientais – São os serviços oriundos do funcionamento saudável dos
ecossistemas naturais ou modificados pelos seres humanos. Exemplos: a produção
de oxigênio pelas plantas, a capacidade de produção de água e equilíbrio do ciclo
hidrológico, fertilidade do solo, vitalidade dos ecossistemas, a paisagem, o equilíbrio
climático e o conforto térmico. (IBGE, 2004).
Sustentabilidade – Conceito associado ao Desenvolvimento Sustentável que
envolve as idéias de pacto intergeracional e perspectiva de longo prazo. Consiste na
capacidade de um processo ou forma de apropriação dos recursos continuarem a
existir por um longo período. (IBGE, 2004).
Stakholders – Termo usado em administração que se refere a qualquer pessoa ou
entidade que afeta ou é afetada pelas atividades de uma empresa.
Sustentabilidade Ambiental – Conceito associado ao Desenvolvimento Sustentável
que envolve a utilização racional dos recursos naturais, sob a perspectiva do longo
prazo. A sustentabilidade ambiental é caracterizada pela manutenção da capacidade
do ambiente de prover os serviços ambientais e os recursos necessários ao
desenvolvimento das sociedades humanas de forma permanente. (IBGE, 2004).
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APÊNDICE
APÊNDICE A - Questionário sobre a Percepção de Empresários do APL de Moda Íntima de Nova Friburgo quanto a Ações de
Sustentabilidade Ambiental
Legenda
NI – Nada Importante
PI – Pouco Importante
MoI – Moderadamente Importante
I – Importante
MI – Muito Importante

MR – Muito Ruim
RU – Ruim
R – Regular
B – Bom
MB – Muito Bom

Indicadores de Sustentabilidade Ambiental

Indique o quão
importante
considera as ações
de sustentabilidade
ambiental citadas.

Indique como vem
sendo o desempenho
do APL em relação
às
ações
de
sustentabilidade
ambiental citadas.

Aspecto: Educação e Conscientização

NI PI MoI I MI

MR RU R B MB

ASA 1 - Programas de sensibilização de funcionários para
questões ambientais.
ASA 2 - Influência sobre fornecedores para adoção de melhores
práticas ambientais.

Indique como vem
sendo adesão da
sua empresa em
relação às ações de
sustentabilidade
ambiental citadas.

MR RU R B MB
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Aspecto: Gestão

NI PI MoI I MI

MR RU R

B MB

MR RU R B MB

ASA 3 - Adoção de orçamento específico destinado a ações
ambientais.
ASA 4 - Estabelecimento de metas e indicadores de desempenho
ambiental.
ASA 5 - Adoção de modelos de Gestão Ambiental (Produção
mais Limpa; ecoeficiência; ecodesign etc.).
ASA 6 - Investimento em certificação ambiental.
ASA 7 - Adoção de política de compra que priorize produtos
Menos agressivos ao meio ambiente.
ASA 8 - Apoio a iniciativas ou projetos voltados para a
preservação ambiental.

Aspecto: Materiais
ASA 9 - Utilização de materiais (matérias-primas e aviamentos)
que causem menos danos ao meio ambiente.
ASA 10 - Controle do aproveitamento de material no processo
produtivo.
ASA 11 - Desenvolvimento de parcerias com fornecedores
visando ao retorno de embalagens (cone de elástico e fita,
cone de linha, cone de fio etc.).

NI PI MoI I MI

MR RU R

B MB

MR RU R B MB

155

Aspecto: Energia

NI PI MoI I MI

MR RU R

B MB

MR RU R B MB

NI PI MoI I MI

MR RU R

B MB

MR RU R B MB

NI PI MoI I MI

MR RU R

B MB

MR RU R B MB

NI PI MoI I MI

MR RU R

B MB

MR RU R B MB

NI PI MoI I MI

MR RU R

B MB

MR RU R B MB

ASA 12 - Adoção de práticas, recursos ou dispositivos para a
redução de consumo de energia (aproveitamento da luz natural;
lâmpadas econômicas; sensores de presença; equipamentos
eletrônicos com menor consumo de energia etc.).

Aspecto: Combustíveis
ASA 13 - Adoção de ações que visem à redução de consumo de
combustível.

Aspecto: Resíduos
ASA 14 - Reutilização interna de retalhos.
ASA 15 - Desenvolvimento de parcerias com associações
(catadores, artesãos, cooperativas) para reaproveitamento
de resíduos (tecido, aviamentos etc.).
ASA 16 - Coleta seletiva de lixo nas dependências da empresa.

Aspecto: Água
ASA 17 - Adoção de práticas, equipamentos ou dispositivos para
a redução de consumo de água (torneiras com fechamento
automático; descarga com vazão diferenciada para líquidos e
sólidos; vazão reduzida; aproveitamento da água de chuva etc.).

Aspecto: Flora
ASA 18 - Manutenção de área arborizada em torno da planta
industrial.
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APÊNDICE B - Questionário sobre a Percepção de Membros da Governança do APL de Moda Íntima de Nova Friburgo quanto a
Ações de Sustentabilidade Ambiental
Legenda
NI – Nada Importante
PI – Pouco Importante
MoI – Moderadamente Importante
I – Importante
MI – Muito Importante

MR – Muito Ruim
RU – Ruim
R – Regular
B – Bom
MB – Muito Bom

Indicadores de Sustentabilidade Ambiental

Indique o quão
importante
considera as ações
de sustentabilidade
ambiental citadas.

Indique como vem
sendo o desempenho
do APL em relação
às
ações
de
sustentabilidade
ambiental citadas.

Indique como vem
sendo adesão da
sua empresa em
relação às ações de
sustentabilidade
ambiental citadas.

Aspecto: Educação e Conscientização

NI PI MoI I MI

MR RU R B MB

MR RU R B MB

ASA 1 - Programas de sensibilização de funcionários para
questões ambientais.
ASA 2 - Influência sobre fornecedores para adoção de melhores
práticas ambientais.
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Aspecto: Gestão

NI PI MoI I MI

MR RU R

B MB

MR RU R B MB

ASA 3 - Adoção de orçamento específico destinado a ações
ambientais.
ASA 4 - Estabelecimento de metas e indicadores de desempenho
ambiental.
ASA 5 - Adoção de modelos de Gestão Ambiental (Produção
mais Limpa; ecoeficiência; ecodesign etc.).
ASA 6 - Investimento em certificação ambiental.
ASA 7 - Adoção de política de compra que priorize produtos
Menos agressivos ao meio ambiente.
ASA 8 - Apoio a iniciativas ou projetos voltados para a
preservação ambiental.

Aspecto: Materiais
ASA 9 - Utilização de materiais (matérias-primas e aviamentos)
que causem menos danos ao meio ambiente.
ASA 10 - Controle do aproveitamento de material no processo
produtivo.
ASA 11 - Desenvolvimento de parcerias com fornecedores
visando ao retorno de embalagens (cone de elástico e fita,
cone de linha, cone de fio etc.).

NI PI MoI I MI

MR RU R

B MB

MR RU R B MB

158

Aspecto: Energia

NI PI MoI I MI

MR RU R

B MB

MR RU R B MB

ASA 12 - Adoção de práticas, recursos ou dispositivos para a
redução de consumo de energia (aproveitamento da luz natural;
lâmpadas econômicas; sensores de presença; equipamentos
eletrônicos com menor consumo de energia etc.).

Aspecto: Combustíveis

NI PI MoI I MI

MR RU R

B MB

MR RU R B MB

NI PI MoI I MI

MR RU R

B MB

MR RU R B MB

NI PI MoI I MI

MR RU R

B MB

MR RU R B MB

NI PI MoI I MI

MR RU R

B MB

MR RU R B MB

ASA 13 - Adoção de ações que visem à redução de consumo de
combustível.

Aspecto: Resíduos
ASA 14 - Reutilização interna de retalhos.
ASA 15 - Desenvolvimento de parcerias com associações
(catadores, artesãos, cooperativas) para reaproveitamento
de resíduos (tecido, aviamentos etc.).
ASA 16 - Coleta seletiva de lixo nas dependências da empresa.

Aspecto: Água
ASA 17 - Adoção de práticas, equipamentos ou dispositivos para
a redução de consumo de água (torneiras com fechamento
automático; descarga com vazão diferenciada para líquidos e
sólidos; vazão reduzida; aproveitamento da água de chuva etc.).

Aspecto: Flora
ASA 18 - Manutenção de área arborizada em torno da planta
industrial.
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APÊNDICE C – Roteiro e Questões para Entrevista

− Você considera que a atividade de confecção industrial cause algum tipo
de impacto ao meio ambiente? Qual? Por quê?
− A empresa adota alguma ação de Sustentabilidade Ambiental? Quais? Por
quê? Encontra algum tipo de dificuldade? O que os funcionários acham?
− Que ações que poderiam ser adotadas pela empresa? Quais? Por quê?
− Como você considera a atuação das empresas de confecção do APL em
relação à questão ambiental? Por quê?
− Já abordou esse assunto com fornecedores? Como?
− Qual a destinação dos resíduos da sua empresa? Por quê? E das demais
empresas de confecção do APL, de um modo geral?
− Qual a composição das matérias-primas que a empresa utiliza? E do APL,
de um modo geral?
− Qual o percentual ou a quantidade de resíduo têxtil e de outros materiais
gerado na sua empresa por mês? E no APL, de um modo geral?
− Sabe como fazer o cálculo de desperdício de tecido?
− Quais as opções existentes para a questão do reaproveitamento ou para a
destinação final dos resíduos sólidos da confecção em Nova Friburgo?
− Para você a destinação final dos resíduos gerados no processo é
responsabilidade de quem?
− A sua empresa ou a instituição a que representa participa das reuniões do
Conselho da Moda? Com que freqüência? Por quê?
− Em sua opinião como é a atuação da Governança em relação à
Sustentabilidade Ambiental?
− Você é informado sobre eventos, cursos e demais ações organizadas pela
Governança do APL?
− Há campanhas na região voltadas para a sustentabilidade ambiental
dirigidas ao segmento? Como? Já aderiu a alguma? Por quê?
− Já participou de algum curso, palestra ou evento sobre o tema? Quais?
Quando? Por quê?
− Conhece alguma ferramenta de redução de desperdício? Qual? Como
teve contato? Já utilizou ou utiliza alguma? Quais? Quando? Por quê?
− Já ouviu falar sobre o novo Sistema de Licenciamento ambiental? O que?
− Sua empresa é licenciada?
− Em sua opinião, com o novo Sistema de Legislação Ambiental (SLAM), o
que muda para as MPEs do Setor de Confecção em Nova Friburgo? Por
quê?
− As MPEs de confecção vão precisar de licença ambiental? Por quê?
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APÊNDICE D – Codificação dos Entrevistados

Entrevistados

Cód.

Empresário do APL
Empresário do APL
Empresário do APL
Empresário do APL
Empresários do APL
Representantes das Instituições membros da governança do APL
Representantes das Instituições membros da governança do APL
Representantes das Instituições membros da governança do APL
Representantes das Instituições membros da governança do APL
Representantes das Instituições membros da governança do APL
Membros da sociedade civil de Nova Friburgo

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Membros da sociedade civil de Nova Friburgo

L

