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INTRODUÇÃO 
Não é possível falar de qualidade total, pensando somente na qualidade 

intrínseca do produto, sem considerar a qualidade ambiental. 

A relação das empresas para com o meio ambiente tem mudado muito ao longo 

da história.  

Antes dos anos 70 existiu a fase de alienação, quando a Industrialização era 

acelerada e havia a aceitação da ideia de que os prejuízos ambientais devem 

ser assumidos pela sociedade, em favor do desenvolvimento econômico.  

Durante as décadas de 70 e 80 houve a fase de gestão ambiental passiva que 

teve como principais características os grandes acidentes ambientais em todo o 

mundo, as ações de remediação, o controle da poluição no final da linha (ponto 

de descarga), o surgimento das ONG’s, a preocupação das empresas em 

atender às exigências dos órgãos ambientais, os investimentos em sistemas de 

controle e pouca ou nenhuma visão de ganhos decorrentes da gestão ambiental. 

A partir da década de 90 começa a gestão ambiental proativa. Começa a 

intensificação da mobilização das comunidades de forma organizada e 

reivindicativa, adesão das empresas a princípios estabelecidos por 

determinados grupos, com base no conceito de desenvolvimento sustentável, 

integração das questões ambientais à estratégia de negócio, gestão vista como 

um diferencial competitivo e um fator de melhoria organizacional e introdução da 

visão sistêmica às questões ambientais. 

A figura 1 mostra que as empresas não podem e não devem ser consideradas 

organizações isoladas. A inserção das empresas na sociedade vem se tornando 

cada vez mais importante, principalmente como estratégia de negócios. 

 

Figura 1: Relação entre empresa, mercado, sociedade, meio ambiente e 

qualidade 



 

Observa-se pela figura 1 que a qualidade é um conjunto que envolve as 

qualidades intrínseca e ambiental de processos produtos, mas que também tem 

relação com saúde e segurança. A sociedade está cada vez mais engajada com 

as questões ambientais fazendo com que a gestão ambiental de uma empresa 

considere todas as vertentes mercadológicas em seu processo produtivo ou 

prestação de serviços. 

Esse contexto leva a uma mudança significativa na estratégia de negócios das 

empresas e faz com que velhos paradigmas sejam substituídos por novos. Essa 

tomada de decisão pode definir que mercados a empresa pretende alcançar e 

até mesmo a sua permanência ou não nesse mercado. 

No quadro 1 faz-se a comparação entre velhos e novos paradigmas. 

Quadro 1: Relação Empresa/Meio Ambiente, mudança de paradigmas 

VELHOS PARADIGMAS AMBIENTALMENTE CORRETO 

*A responsabilidade ambiental 
corrói a competitividade. 
 
 
*Gestão ambiental é coisa apenas 
para grandes empresas.  
 
 
*O movimento ambientalista age 
completamente fora da realidade  
 
 
 
*Função ambiental na empresa é 
exclusiva do setor de produção.  

*A eco-estratégia empresarial 
gera novas oportunidades de 
negócios 
 
*A pequena empresa é até mais 
flexível para introduzir programas 
ambientais 
 
*As ONGs consolidam-se 
tecnicamente e participam da 
maioria das comissões de 
certificação ambiental  
 
*A função ambiental está em 
diversos setores do planejamento 
estratégico da empresa 

 

Enquanto as empresas ficarem presas à padrões antigos e ultrapassados de 

gestão ambiental terão dificuldade em convencer a sociedade e o mercado sobre 

a qualidade de seus produtos e serviços. 

 

INSTRUMENTOS DE GESTÃO AMBIENTAL 
Os instrumentos de gestão ambiental, além de sua abrangência (macro e micro), 

ou do objetivo do controle, podem também ser considerados quanto às feras de 

atuação envolvidas (pública e privada). 

Instrumentos da esfera pública materializam-se em alterativas de comando e 

controle, relacionados à implantação da gestão ambiental níveis municipal, 

regional, estatal ou união nacional. Nesse caso o poder público surge como um 

mediador de conflitos, criando legislação ambiental aplicável, implantando-a e 



 

monitorando-a (fiscalizando seu cumprimento). Esse processo pode focar duas 

diferentes abrangências: 

_Abrangência macro: mais relacionada ao uso do espaço físico de modo geral; 

_Abrangência micro: focada especificamente em organizações, processo esse 

que é realizado na maioria dos Estados pelo órgão de controle ambiental 

estadual; 

São instrumentos de abrangência macro e esfera pública: 

_ Pactos internacionais; 

_ Agenda 21; 

_ Política Nacional do Meio Ambiente; 

_ Zoneamento Ambiental; 

_ Gestão de Recursos Hídricos; 

_ Monitoramento Ambiental. 

São instrumentos de abrangência micro e esfera pública: 

_ Licenciamento Ambiental; 

_ Avaliação de Impactos Ambientais (AIA); 

_ Fiscalização Ambiental; 

_ Compensação Ambiental. 

Na esfera privada são instrumentos também conhecidos como de autocontrole, 

em que o papel do poder público como principal regulador de conflitos 

desaparece. 

A organização passa a atuar como seu próprio fiscal ambiental, no sentido obter 

melhorias em seu desempenho ambiental. 

Por sua vez, os instrumentos econômicos de gestão ambiental são também 

instrumentos de abrangência micro e que, contudo, para sua efetiva 

implantação, devem estar associados a alguma forma de mediação exercida 

pelo poder público, ainda que não apresentem, na maioria dos casos, uma 

obrigatoriedade legal, mas sim estímulos de ordem financeira. 

Para a adesão a este tipo de instrumento, o empreendedor está constantemente 

fazendo uma análise benefício/custo dos investimentos realizados em melhoria 

de seu desempenho ambiental. 

São instrumentos de abrangência micro e esfera privada: 

_ Normas de Gestão Ambiental; 

_ Produção Mais Limpa (P+L); 

_ Auditoria Ambiental; 



 

_ Monitoramento Ambiental; 

_ Rotulagem Ambiental; 

_ Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) do Produto; 

_ Tecnologias Limpas; 

 

SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL – SGA 

DESCOMPLICADO 

 

PRODUÇÃO MAIS LIMPA (P+L) 
O conceito de Produção Mais Limpa surgiu em 1989 por meio do Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente - PNUMA. A ideia foi promover a aplicação 

contínua de uma estratégia ambiental preventiva e integrada que envolvesse 

processo, produtos e serviços, de maneira que se previssem ou reduzissem os 

riscos de curto ou longo prazo para o ser humano e o meio ambiente. 

De acordo com o PNUMA, o programa para a P + L busca:  

a) aumentar o consenso mundial para uma visão de produção mais limpa;  

b) apoiar a rede de organizações dedicadas à promoção de estratégias de 

produção mais limpa e a ecoeficiência;  

c) ampliar as possibilidades de melhoria ambiental das empresas mediante a 

capacitação e a educação;  

d) apoiar projetos que sirvam de modelo de referência;  

e) fornecer assistência técnica. 

De forma geral os procedimentos adotados para uma Produção Mais Limpa são 

apresentados no quadro 2. 

Quadro 2: Procedimentos para uma Produção Mais Limpa 

APLICAÇÃO PROCEDIMENTOS 

Processo Produtivo conservar as matérias-primas e a energia, 
eliminando aquelas que causam impactos 
negativos e reduzir o potencial poluidor de todas 
as emissões e resíduos; 

Produtos reduzir os impactos negativos ao longo do ciclo de 
vida do produto, desde a extração das matérias-
primas até sua disposição final, através de um 
projeto adequado aos produtos 

Serviços incorporar as preocupações ambientais no projeto 
e fornecimento dos serviços 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y1LkTA05P7I&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=Y1LkTA05P7I&t=15s


 

O principal objetivo da implantação da P + L é encontrar medidas de intervenção 

no processo, cuja abordagem preventiva possa resolver o problema na fonte 

geradora (Fase 1). Caso tenha sido inevitável a geração de poluentes, deve-se 

buscar de alguma forma reintegrá-los ao processo produção, na própria indústria 

(Fase 2). Somente caso seja impossível reaproveitamento interno dos poluentes 

gerados considera-se o processo de reaproveitamento por outro 

empreendimento (Fase 3). 

A figura 2 ilustra as diferentes fases de implantação da Produção Mais Limpa. 

 

Figura 2: Lógica do processo de implantação da Produção Mais Limpa 

Observa-se na figura 2 que a prioridade é reduzir ou eliminar a geração de 

resíduos e emissões. 

A Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo publicou em 2005 o 

relatório intitulado “A Produção Mais Limpa e o Consumo Sustentável na 

América Latina”. De abordo com o Relatório as atividades específicas em P+L 

foram divididas em quatro temas principais, procurando-se identificar sua 

distribuição no universo de instituições pesquisadas: 

_ uso eficiente de água: refere-se a ações ou atividades ligadas à redução de 

consumo de água, ao reuso e à reciclagem de efluentes líquidos, entre outras; 

_ uso eficiente de energia: refere-se a ações ou atividades ligadas à redução de 

consumo de energia, à recuperação energética, ao uso de fontes energéticas 

alternativas, entre outras; 

_ minimização de resíduos sólidos: refere-se a ações ou atividades ligadas à 

redução da geração de resíduos por meio de reuso, reciclagem, valorização de 

resíduos em subprodutos, minimização de embalagens, entre outras; 

_ minimização de poluentes atmosféricos: refere-se a ações ou atividades 

ligadas à redução de emissões nas fontes (fixas e/ou móveis), ao uso de 

combustíveis mais limpos, entre outras. 

http://consumosustentavel.cetesb.sp.gov.br/wp-content/uploads/sites/39/2013/11/pl_portugues.pdf
http://consumosustentavel.cetesb.sp.gov.br/wp-content/uploads/sites/39/2013/11/pl_portugues.pdf


 

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB disponibiliza uma 

série de casos de empresas que implantaram soluções em P+L e que obtiveram 

resultados positivos significativos. 

A título de exemplo pode-se citar o caso da utilização de garrafas de PET 

Recicladas na Fabricação de Esmaltes e Vernizes Sintéticos. Este projeto de 

produção mais limpa contribuiu para reciclagem de um material de alta 

disponibilidade e de forte impacto ambiental, com tempo médio de 

decomposição estimado em centenas de anos. A empresa envolvida se tornou 

responsável por 3% de todo o PET reciclado no Brasil, que representa cerca de 

50 a 60 milhões de garrafas PET que anualmente deixam de ser enviadas para 

aterros sanitários e jogadas em rios e esgotos. Além disto, devido à diminuição 

da quantidade de água gerada no processo produtivo, resultando em uma 

redução do volume de efluentes gerados em torno de 40%, o que corresponde 

a aproximadamente 250 m3/ano. Pode-se contabilizar, também, uma redução no 

consumo de matérias-primas em torno de 3.000 toneladas/ano, provenientes de 

fontes não renováveis, como a nafta de petróleo.  

Os resultados econômicos e sociais também foram bastante significativos 

chegando a de cerca de R$ 3 milhões/ano em redução de custos de produção, 

um aumento de produtividade em cerca de 13% e a criação de cerca de 550 

novos empregos na cadeia de reciclagem do PET, entre catadores e 

recicladores. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A Produção Mais Limpa é um dos instrumentos disponíveis entre os vários que 

podem ser aplicados dentro de um sistema de gestão ambiental. A estratégia de 

negócios das empresas deve e precisa contemplar esses instrumentos que 

podem evitar ou pelo menos minimizar os impactos ambientais negativos 

provenientes de processos produtivos, mas que também podem ser uma fonte 

de economia e de inserção na sociedade. 
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