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Resumo: Atualmente, a sociedade está mais exigente e interessada em questões ambientais, 

no que diz respeito a preservar o meio ambiente por parte das empresas. Por outro lado, as 

indústrias dos mais diversos setores são mal vistas pela sociedade por serem consideradas 

altamente poluidoras em seus processos produtivos. Diante deste cenário, as indústrias 

tomam como aliado o Sistema de Gestão Ambiental, com objetivo de preservar o meio 

ambiente e cumprir as legislações que lhes são aplicadas, bem como minimizar os impactos 

de seus respectivos processos produtivos. Através da metodologia PDCA a empresa poderá 

avaliar a eficácia das ações e melhorias contínuas do sistema de gestão ambiental. Ainda 

como estratégia, considera-se a produção mais limpa (P+L) para minimizar o uso de 

recursos naturais e estabelecer melhor equilíbrio entre a produção e o uso de matérias-

primas. Com base em dados levantados na pesquisa de campo com indústrias brasileiras de 

diversos setores, em que 97% delas são certificadas na ISO 14001:2004, e 88% adotam 

sistemas de Produção Mais Limpa. Constata-se, assim, que a sociedade percebe a 

preocupação das indústrias com o meio ambiente, sendo que 70% delas divulgam suas 

contribuições ambientais como vantagem competitiva e 86% acreditam que o Marketing 

Ambiental pode promover seus desenvolvimentos sustentáveis. 
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Abstract: Currently , society is demanding more and interested in environmental issues , with 

regard to preserving the environment by companies . On the other hand, the industries in 

various sectors are frowned upon by society because they are considered highly polluting in 

their production processes . In this scenario , industries take as an ally the Environmental 

Management System , in order to preserve the environment and comply with laws applicable 

to them , as well as minimize the impact of its production processes . Through PDCA 

methodology the company can evaluate the effectiveness of actions and continual 

improvement of environmental management system . Even as a strategy , it is considered 

cleaner production (P+L) to minimize the use of natural resources and establish better 

balance between production and use of raw materials . Based on data collected in field 

research with Brazilian companies from various sectors , in which 97 % of them are certified 

in ISO 14001:2004 , and 88 % systems adopt Cleaner Production . It appears , therefore, that 

society perceives the concern of the industries with the environment , with 70 % of them 

disclose their environmental contributions as a competitive advantage and 86 % believe that 

the Environmental Marketing can promote their sustainable developments . 
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1       INTRODUÇÃO 

       Os setores industriais da Química, tais como os da metalurgia, petroquímica, minerais, 

automobilística, alimentícia, entre outros, são mal vistos pela sociedade, por serem 

considerados altamente poluidores em seus processos industriais, geram elevada quantidade 

de resíduos sólidos, líquidos e gasosos durante o processo produtivo. Outro ponto crítico é a 

constante demanda por recursos naturais renováveis e não renováveis. Com a implantação do 

Sistema de Gestão Ambiental (ISO 14001:2004) e a estratégia de produção mais limpa os 

setores industriais adotaram ações e prioridades para minimizar e reutilizar resíduos e para 

reduzir o lançamento de emissões atmosféricas, bem como a minimização do uso de recursos 

naturais. 

       Assim, através da mídia sabe-se que a sociedade está mais exigente e busca associar 

preço, qualidade e a certificação da empresa junto ao produto ofertado, bem como a imagem 

da empresa pelos consumidores. Neste sentido este artigo tem por objetivo avaliar a 

percepção da sociedade frente à produção mais limpa de setores industriais. 

 

2        SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL 

       As industriais estão cada vez mais preocupadas com as questões ambientais, diante do 

cenário atual em que preservar o meio ambiente passou a ser uma questão primordial, o 

sistema de gestão ambiental torna-se um grande aliado das organizações que buscam manter 

seus processos, aspectos e impactos ambientais sob controle. 

 

       Entre os princípios do sistema de gestão ambiental encontra-se o reconhecimento da 

gestão ambiental como uma das prioridades da empresa e como uma questão-chave para o 

desenvolvimento sustentável (MARQUES, 2010).   

 

       Adotar e implementar um Sistema de Gestão Ambiental, de forma sistêmica, de um 

conjunto de técnicas de gestão ambiental pode resultar em ótimos benefícios para todas as 

partes interessadas. A adoção da Norma NBR ISO 14001:2004 já garantirá ótimos resultados 

ambientais, contudo para alcançar os objetivos e a política ambiental considera-se que o 

sistema de gestão ambiental encoraje as organizações a levar em consideração a 

implementação das melhores técnicas disponíveis, apropriadas e economicamente viáveis, e 

que a relação custo-benefício das técnicas sejam levadas em consideração de forma integral 

(ABNT NBR ISO 14001:2004). 

 

       Com base no EcoDebate, site da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 

(FIESP), existem outras razões que justificam a adoção de um Sistema de Gestão Ambiental 

(SGA): a legislação adequada, com procedimento implementado e adequado ao processo de 

produção, armazenamento, distribuição, consumo e reciclagem de produtos, fixação de 

políticas e metas para conscientizar o público interno e externos, quanto aos aspectos 

sustentáveis do consumo e a criação de diferencial de mercado que motive práticas de 

solidariedade social, desenvolvimento sustentável e preservação dos recursos naturais, são 

alguns dos fundamentos básicos do Sistema de Gestão Ambiental (HENDGES, 2010). 

 

 



     Tratando-se desse sistema, e para acompanhar a eficácia e melhoria contínua, considera-se 

o PDCA como metodologia base da ISO 14001:2014. O ciclo PDCA, também é conhecido 

por ciclo Shewhart, ciclo da Qualidade ou ciclo de Deming, é uma metodologia  que auxilia 

no diagnóstico, análise e prognóstico de problemas organizacionais e em suas soluções. É um 

método de melhoria contínua efetivo na busca de aperfeiçoamento, conduzindo as ações 

sistemáticas que agilizam a obtenção de melhores resultados, com a finalidade de garantir a 

sobrevivência e o crescimento das organizações (QUINQUIOLO, 2002 apud PACHECO et 

al). 

 

      Segundo a norma NBR ISO 14001:2004, o ciclo PDCA trata de planejar, estabelecendo os 

objetivos e processos necessários para atingir os resultados em concordância com a política ambiental 

da organização; implementar os processos; verificar o monitorando e medindo os processos em 

conformidade com a política ambiental, objetivos, metas, requisitos legais e outros, e relatar os 

resultados, bem como agir para, continuamente, melhorar o desempenho do sistema da gestão 

ambiental. 

 

     O ciclo PDCA tem como enfoque a melhoria continua do Sistema de Gestão Ambiental, é 

representada pela figura 1. 

 

 

Figura 1 Diagrama da Melhoria Contínua do Sistema de Gestão Ambiental. 

 
Fonte: ABNT (2004). 

 

 

 

 



3       PRODUÇÃO MAIS LIMPA 

       Considera-se o setor industrial como um dos mais visados no consumo de recursos 

naturais, diante deste cenário a estratégia ambiental de produção mais limpa (P+L) poderá 

contribuir ou minimizar o uso de recursos naturais nos processos produtivos, sem prejudicar a 

produção, e ainda poderá estabelecer melhor equilíbrio entre a produção e o uso de matérias-

primas. 

       Segundo a FIESP, “Produção Mais Limpa significa a aplicação contínua de uma 

estratégia econômica, ambiental e tecnológica integrada aos processos e produtos, a fim de 

aumentar a eficiência no uso de matérias-primas, água e energia, através da não geração, 

minimização ou reciclagem de resíduos gerados, com benefícios ambientais e econômicos 

para os processos produtivos.” (FIESP, 2011 apud UNIDO). 

        Conforme preconiza a FIESP, os objetivos da Adoção da Produção Mais Limpa trata de 

aumentar a vantagem econômica e competitiva da empresa; racionalizar o uso de insumos; reduzir os 

desperdícios; minimizar a geração de resíduos, diminuindo os impactos ambientais; 

aumentar a competitividade, atualizando a empresa de acordo com as exigências do mercado; adequar 

os processos e produtos em conformidade com a legislação ambiental; Permitir a obtenção de 

indicadores de eficiência; Documentar e manter os resultados obtidos; promover e manter a boa 

imagem da empresa, divulgando a ecoeficiência da produção e a qualidade dos produtos oferecidos. 

(FIESP,2011) 

        Por meio dos objetivos que a adoção P+L busca alcançar, percebe-se sua relação com o 

Sistema de Gestão Ambiental e com a melhoria contínua, visto que buscam usar a matéria-

prima de forma racional e que gere a menor quantidade de resíduos e menos impactos 

ambientais. A legislação ambiental aplicada ao segmento da indústria torna-se uma aliada 

obrigatória para melhoria do processo, desempenho ambiental e manutenção da indústria, 

evitando ser penalizada e multada. Estas práticas implementadas de forma funcional geram 

vantagem competitiva no mercado interno e externo, consequentemente melhora a imagem da 

empresa perante a sociedade, fornecedores, clientes, acionistas, entre outros, promovendo 

assim o marketing ambiental. 

 

4       PESQUISA DE CAMPO 

 Com objetivo de verificar a percepção da sociedade frente à produção mais limpa de 

setores industriais, foi realizada uma pesquisa de campo com indústrias brasileiras de setores 

relativos a produtos químicos, metalúrgicos, petroquímicos, minerais, automobilísticos, 

alimentícios, entre outros.  

          Com propósito de obter dados que possam responder ou não o problema abordado e que 

venha confirmar ou não as hipóteses levantadas, foi aplicado um questionário fechado com 09 

questões. O questionário foi enviado via e-mail, através de um link criado no Google Docs, e 

a pesquisa foi aplicada durante o período de 05 de Agosto a 04 de Setembro de 2013. 

 



5       RESULTADOS E DISCURSÕES 

 Apresenta-se abaixo as questões aplicadas e os resultados obtidos com a participação 

de 70  indústrias brasileiras, dos setores citados anteriormente.  

 

        Da amostra de 70 indústrias, 21% são do ramo da metalurgia, 11% automobilística, 7% 

química, 4% petroquímica, 3% alimentícia, 3% minerais e 49% de outros setores industriais. 

  

      Verifica-se que 97% das indústrias são certificadas na NBR ISO 14001:2004. 

  

      Considerando-se que 97% das indústrias são certificadas na NBR ISO 14001:2004, apenas 

11% não adotam um sistema de produção mais limpa, ou seja, a estratégia da produção mais 

limpa está incorporada ao Sistema de Gestão Ambiental. 



 

 

       Para 86% das indústrias, a preocupação com as questões ambientais são percebidas pela 

sociedade, este resultado sinaliza que a sociedade está mais atenta e mais exigente com a 

preservação do meio ambiente.  

 

 

        A imagem da indústria é vista como responsável e competitiva para 69%, enquanto 26% 

tem a percepção que a imagem da indústria é indiferente para a sociedade. Nesta questão 

também percebe-se que a sociedade está atenta as questões ambientais. 

 

 

      Para 90% das empresas a preocupação quanto ao meio ambiente destina-se a preservá-lo e 

cumprir a legislação ambiental. Observa-se que o investimento no Marketing Ambiental e 

outros meios não são as primeiras opções ou não tem fundamento sem o cumprimento das 

questões bases (preservação ambiental e cumprimento da legislação). 



 

         Após a adoção do Sistema de Gestão Ambiental e Produção Mais Limpa, o aumento 

pela demanda dos produtos cresceu para apenas 49% das indústrias. Entende-se que estas 

estratégias são bases para manter a empresa ativa no mercado e não o fator fundamental para 

aumentar a demanda pelos produtos. 

 
A contribuição ambiental é divulgada como vantagem competitiva para 70% das indústrias. 

 

Para 86%, o Marketing Ambiental poderá promover o desenvolvimento sustentável. 

 

6       CONCLUSÃO 

 Com base nos levantamentos bibliográficos e estudos, verificou-se que o sistema de 

gestão ambiental tornou-se uma ferramenta chave e necessária para as indústrias que buscam 

preservar o meio ambiente, melhorar a competividade e visão perante a sociedade, bem como 

manter-se no mercado. Com a adoção do sistema de gestão ambiental a indústria estabelece a 

política ambiental, metas, objetivos, identifica a legislação aplicada ao negócio, faz 



levantamento de aspectos e impactos ambientais, entre outras técnicas que contribuem com a 

melhoria continua do sistema de gestão. 

 Através do ciclo PDCA a indústria estará sempre planejando, adotando práticas de 

melhoria, avaliando a eficácia e atuando no desempenho e melhoria do sistema de gestão. 

 Incorporado a esse sistema, as indústrias contam com a estratégia da produção mais 

limpa (P+L) e sua contribuição para minimizar o uso de recursos naturais e estabelecer 

melhor equilíbrio entre a produção e uso de matérias-primas. Verifica-se também que a 

legislação ambiental em rigor, torna-se um fator primordial, pois impõe: melhorias dos 

processos, manter-se legal com os órgãos ambientais, evitar penalidades e multas e  preservar 

a imagem da empresa, e, como consequência, refletir de forma positiva, gerando assim, 

vantagem competitiva. 

 Com base na pesquisa aplicada, percebe-se que a sociedade está atenta e mais exigente 

com a preservação do meio ambiente, visto que a maioria dos pesquisados (86%) reponderam 

que a sociedade percebe a preocupação da empresa com as questões ambientais. Para 69%, 

indicam que a imagem da indústria é vista como responsável e competitivita, por outro lado o 

aumento da demanda pelos produtos, após a implantação do Sistema de Gestão Ambiental e 

Produção Mais Limpa, foi percebida apenas para 49% das indústrias, entende-se que estas 

estratégias são bases para manter a empresa ativa no mercado e não o fator fundamental para 

aumentar a demanda pelos produtos, e que preservar o meio ambiente deve fazer parte da 

rotina diária das indústrias. 

Visto que a produção mais limpa de setores industriais e as estratégias do Sistema de 

Gestão Ambiental, atreladas a um sistema proativo de cumprimento da legislação, melhoria 

contínua e preservação do meio ambiente, proporcionam as indústrias a oportunidade de 

divulgar a contribuição ambiental como vantagem competitiva e melhorar a imagem perante a 

sociedade, fornecedores, clientes, acionistas e outras partes interessadas, promovendo, assim, 

o marketing ambiental e o desenvolvimento econômico social e ambiental. 
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