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RESUMO
ALVES, Guilherme Krause. Responsabilidade Sócio-ambiental em uma Empress de
Informática na Grande Florianópolis. 2008. (80f.). Trabalho de Conclusão de Curso
(Graduação em Administração). Curso de Administração, Universidade Federal de Santa
Catarina, Florianópolis, 2008.

Os recursos do planeta tomam-se cada vez mais escassos ao longo do tempo, e da mesma
forma a desigualdade social acaba por onerar a sociedade como um todo. Nesse contexto, a
necessidade de que as organizações conscientizem-se e realizem ações voltadas ao
desenvolvimento sustentável torna-se fundamental para a própria sobrevivência. Neste
sentido, objetivo geral do trabalho foi efetuar estudos em relação à legislação, e no contexto
social atual, As ações de responsabilidade social passíveis de serem executadas por urna
empresa de informática da Grande Florianópolis. Os objetivos específicos foram identificar e
descrever ações sustentáveis passíveis de serem aplicadas por empresas da Grande
Florianópolis e propor ação sustentável a ser aplicada por uma empresa de informática na
Grande Florianópolis. A pesquisa foi classificada como um estudo de caso qualitativo
descritivo, urna vez que o assunto abordado não permite uma quantificação direta das
variávcis, ao mesmo tempo cm que descreve o fenômeno em si. A coleta de dados foi
bibliográfica e feita por meio de levantamento documental e observação na própria empresa
pesquisada. Os resultados apresentados satisfizeram plenamente os objetivos, urna vez que
foram listadas ações sustentáveis divididas em ações legais (realizadas de forma obrigatória
pelas empresas), normativas (não-obrigatórias, porém recomendadas) e voluntárias (ações que
as empresas podem realizar independentemente de normas ou padrões, apenas como forma de
agir responsavelmente com sua comunidade ou meio ambiente). Outro resultado obtido foi a
proposição de uma ação sustentável a ser aplicada por urna empresa de informática na Grande
Florianópolis, que foi um modelo de sistema de servidor de terminais. 0 servidor dc terminais
é um sistema que permite utilizar microcomputadores ligados através da rede ao servidor,
utilizando os recursos do mesmo, tanto de hardware (parte fisica) quanto de software (sistema
operacional e programas) independentemente dos recursos do próprio terminal. Na proposta,
foram apresentadas todas as especificações técnicas necessárias para a implantação do
sistema, bem como comparativos de custo com os sistemas tradicionais de rede de
computadores. Além disso, foram apresentados os aspectos sociais, ambientais, econômicos c
culturais da proposta, denotando-se uma proposição voltada para a sustentabilidade. Concluise que a execução de ações sustentáveis pode ser adotada em maior ou menor medida por
qualquer empresa. A simples proposição e implantação de urn projeto sustentável não
inviabilizam a manutenção da empresa, ao contrário, pode criar novas oportunidades para a
mesma. Além disso, a proposta feita concluiu-se como uma ação sustentável, uma vez que
contempla todas as faces da sustentabilidade.

Palavras-chave: Tecnologias Limpas. Desenvolvimento Sustentivel. Responsabilidade

Sócio-ambiental. Gestão da Responsabilidade Sócio-ambiental.
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1 INTRODUÇÃO

Nesse capitulo tem-se a introdução ao trabalho, tema, problema de pesquisa, os
objetivos geral e específicos, as justificativas do estudo e a estrutura da obra.

No mundo contemporâneo, as desigualdades sociais têm cada vez aumentado mais.
Estudos do 'base e do Instituto Ethos demonstram que em nosso pais a falta de oportunidades
e a marginalização dos mais pobres, principalmente os mais jovens, tomam a mazela ainda
maior. A Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas
(CMMAD, 1991) indica que as classes menos favorecidas, em especial nos países cm
desenvolvimento ou subdesenvolvidos, carecem de uma maior atenção.
De outro lado, o meio-ambiente é cada vez mais degradado. A destruição da natureza
cm detrimento do crescimento econômico e populacional já ultrapassa os limites de
sustentabilidade do planeta, no que diz respeito i manutenção dos recursos para as próximas
gerações, conforme confirma Schenini (1999).
Segundo o mesmo autor, no entanto, os estudos indicam que as empresas cada vez
mais procuram funcionar de forma sustentável, seja por iniciativa dos proprietários, por
cumprimento As leis, ou por exigência do mercado. As organizações percebem que a
responsabilidade sócio-ambiental está intimamente ligada i sustentabilidade, uma vez que a
melhoria da qualidade de vida começa a ser tio ou mais valorizada do que as questões
puramente financeiras.
0 paradigma da sustentabilidade e da responsabilidade sócio-ambiental que vem se
alterando e se moldando aos novos tempos gera um novo desafio is organizações modernas: a
gestão da responsabilidade sócio-ambiental, conforme explica Schenini (2005). As empresas
de informática, seja na produção de hardware ou de software tem participação destacada na
questão, uma vez que representam de forma contundente as mudanças ocorridas nas últimas
décadas. E, da mesma forma, a inclusão digital toma forma importante na questão da
igualdade social, visto que é fonte poderosa de informação e conhecimento.
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1.1 Tema e Problema de Pesquisa

Schenini (2005) diz que na medida em que as organizações se desenvolvem, aumenta
a necessidade da conscientização da necessidade do desenvolvimento sustentável, uma vez
que os recursos do planeta tomam-se cada vez mais escassos, e da mesma forma a
desigualdade social acaba por onerar a sociedade como um todo.
Desta forma, considerando-se que, na medida das suas possibilidades, qualquer
empreendimento e, neste caso especifico, empreendimentos da area tecnológica, devem
possuir atitudes voltadas para o desenvolvimento sustentável, tem-se a pergunta de pesquisa:
que ações podem ser executadas para que uma empresa de informática estabelecida na Grande
Florianópolis possa cumprir com sua responsabilidade sócio-ambiental?

1.2 Objetivos

Os objetivos do trabalho delimitam e direcionam o estudo, para que sejam atingidos. A
seguir apresentam-se os objetivos geral e específicos do trabalho.

1.2.1 Objetivo Geral

Efetuar estudos em relação à legislação e, no contexto social atual, as ações de
responsabilidade sócio-ambiental passíveis de serem executadas por uma empresa de
informática da Grande Flori anópol is .
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1.2.2 Objetivos Específicos

Relacionam-se abaixo os objetivos específicos do trabalho:

a) identificar c descrever ações sustentáveis passíveis de serem aplicadas por

empresas da Grande Florianópolis;
b) propor ação sustentável a ser aplicada por uma empresa de informática na Grande
Florianópolis.

1.3 Justificativas do Estudo

Ashley (2006, apud SOUZA; SOARES, 2006) explica que, principalmente a partir dos
anos 70, várias empresas tern empreendido ações que extrapolam o simples valor monetário
do lucro, considerando os interesses públicos. Neste contexto, inserem-se também as
empresas de informática, uma vez que participam ativamente do mercado atual, e ainda,

sendo pré-requisito básico para obtenção de empregos, podendo ser fator de exclusão social.
Desta forma, justifica-se a execução do trabalho pelas características que seguem.
Quanto à originalidade, não se pode determinar com exatidão se já foi ou não
executado algum trabalho possuindo o tema especifico, relacionando a responsabilidade
sócio-ambiental com empresas de informática. No entanto, os acontecimentos que propiciam

a execução do trabalho são relativamente recentes e os dados apresentados também, o que
pode caracterizar o trabalho como original.

Quanto à viabilidade, a execução do trabalho é viável do ponto de vista financeiro, já
que se possuem os recursos necessários para o mesmo. Também é viável em relação ao tempo
disponível, uma vez que a pesquisa c análise dos dados, bem como a pesquisa bibliográfica e
fundamentação teórica são compatíveis com esta disponibilidade. Em relação aos dados,
também é viável, uma vez que existem diversas obras já realizadas sobre os temas

responsabilidade sócio-ambiental e sustentabilidade, bem como material bibliográfico, ainda
que o tema seja recente, como se pode verificar em obras de Schenini, Cardoso, Montibeller,
entre vários outros.
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Em relação à importância, o trabalho pode demonstrar a outras organizações a
possibilidade, ou mesmo a necessidade do cumprimento das responsabilidades junto

sociedade como um todo, ao meio-ambiente, e ainda mostrar as possíveis ações a serem
realizadas neste sentido. A Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento
das Nações Unidas (CMMAD, 1991) destaca que as necessidades das gerações futuras em
relação aos recursos naturais devem ser resguardadas, com vista à própria sobrevivência

humana, denotando o desenvolvimento sustentável. Da mesma forma, Schenini (1999)
destaca que os recursos naturais já não são mais suficientes se consumidos da forma como o
são hoje. Já Cardoso (2005) destaca, ern relação à responsabilidade social empresarial, que as
empresas devem considerar a questão, seja por motivações morais ou éticas, seja por
motivações oportunistas de mercado.
Quanto à oportunidade, considera-se o trabalho oportuno no período em que é
realizado, uma vez que o tema é constantemente discutido atualmente, e já é muito clara a

necessidade de conscientização no sentido da preservação do meio-ambiente e do
desenvolvimento sustentável, bem como de ações para a redução da desigualdade social.

Em relação à escolha da NetFreedom Informática como empresa a ser estudada,
primeiramente considera-se a facilidade da obtenção integral dos dados necessários. Além
disso, o fato de a empresa demonstrar interesse em viabilizar ações sustentáveis, e ainda mais
que isso, ações proativas. A proposição de ações sustentáveis é oportuna não somente ao

trabalho acadêmico, mas também à empresa, que pode eventualmente utilizar as propostas
realizadas durante o trabalho na prática, implementando-as.

1.4 Estrutura da Obra

Uma vez que o presente trabalho objetiva aprovação acadêmica, o mesmo deve
possuir estrutura condizente com as normas e regras descritas para trabalhos acadêmicos
conforme a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Desta forma, o presente está
estruturado da seguinte forma: os elementos pré-textuais, destinados à identifi cação do

trabalho e autor, além de agradecimentos, dedicatória, epígrafe, resumo e sumário,
A seguir inicia-se a parte textual do trabalho, através do primeiro capitulo, com a
introdução da obra e os objetivos do trabalho, além das justificativas para o estudo.
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No segundo capitulo temos a fundamentação teórica, onde é realizada uma revisão da
literatura voltada ao tema proposto, com o objetivo de criar a base necessária para a análise
dos dados.
No terceiro capitulo temos a metodologia, onde se demonstra de que forma a coleta e
analise dos dados são realizadas, bem como a caracterização do estudo.
No quarto capitulo do trabalho é feita a análise dos dados. Nesta parte do trabalho, é
apresentada a empresa estudada, são identificadas e caracterizadas ações sustentáveis a serem
aplicadas por empresas da Grande Florianópolis, e é feita a proposta de nit) sustentável a ser
realizada pela empresa estudada. Neste capitulo é que são, de fato, atingidos os objetivos
propostos no inicio do trabalho.
Após a análise dos dados e proposição de ações sustentáveis, são realizadas as
considerações finais, onde é feita uma reflexão em relação ao trabalho como um todo, e seu
resultado, inclusive quanto à satisfação dos objetivos.
Complementando o trabalho têm-se as referências utilizadas para a confecção do
mesmo, da mesma forma dispostas conforme normas da ABNT.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Segundo Mattar (1999), o levantamento bibliográfico é uma das formas mais
econômicas e rápidas para amadurecer e aprofundar um problema de pesquisa. Este
levantamento envolve a busca do assunto em trabalhos já realizados por outras pessoas. Este
levantamento pode ser realizado em livros, revistas especializadas, teses e dissertações,
órgãos governamentais, associações de classe, entre outros. Desta forma, a fundamentação
teórica adquire importância vital para o trabalho, urna vez que forma a base necessária ao
levantamento de dados e análise posterior do caso proposto.

Para que se possa compreender de uma forma completa o tema proposto, 6
imprescindível que a base teórica discuta e contextualize a questão da responsabilidade sócioambiental, desde suas origens através do relacionamento entre o ser humano e o meioambiente, o ser humano entre si, e a responsabilidade que cada pessoa, fisica ou jurídica,

possui para com o próximo e para com o meio ambiente. 0 entendimento da responsabilidade
sócio-ambiental seria inviável sem uma visão geral e abrangente destas questões.
Sendo assim, neste capitulo são discutidos os temas pertinentes ao estudo, quais sejam:

Ecologia, Desenvolvimento Sustentável, Tecnologias Limpas, Legislação Sócio-ambiental,
Gestão da Responsabilidade Ambiental e Gestão da Responsabilidade Social.

2.1 Ecologia

Segundo Schenini (2005), ecologia etimologicamente significa "estudo da casa". 0
termo vem do radical de origem grega oikos, significando "casa" ou "lugar de habitação",
corn o sufixo logos, que significa "estudo". Foi utilizado pela primeira vez pelo biólogo
alemão Ernst Haeckel em 1866.
Nesse contexto, Souza e Soares (2006, p. 86) dizem que a ecologia 6:
a ciência que estuda as relações entre o sistema social, o produtivo e o de valores
que lhes serve de legitimação, característicos da sociedade industrial de massa, bem
como o elenco de conseqüências que este sistema gera para se manter, usando o
estoque de recursos naturais finitos, dele se valendo para lograr seus objetivos
econômicos.
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Desta forma, compreende-se que ecologia refere-se ao estudo da relação humans com
o restante da natureza, e ao estudo do próprio meio-ambiente como um todo. Além disso,
estuda as conseqüências dessa relação, e da relação dos outros integrantes uns com os outros.
Silva (1978, apud SCHENlNI, 2005, p. 90) diz que meio-ambiente é "a interação do
conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento
equilibrado da vida em todas as suas formas".
Ainda sobre o meio-ambiente, Souza e Soares (2006) dizem que ele é formado pela
inter-relação dos fatores abióticos (tudo que diz respeito ao ar, solo e à temperatura), bióticos
(fauna e flora) e também pela cultura humana (princípios éticos, valores filosóficos, politicos,
científicos, econômicos, sociais, religiosos, entre outros).
Os mesmos autores explicam que o aumento da temperatura da Terra causada pelo
acúmulo de gás carbônico, também chamado de efeito estufa é um fator abiótico. Já o
aparecimento de doenças transmitidas por animais silvestres, que invadem as cidades cm
decorrência da destruição de seu habitat natural 6 um exemplo de reação biótica.
A questão do momento é que esta relação começa a sofrer um grande descompasso na
medida em que os impactos em função do desenvolvimento industrial e econômico humano
ultrapassam a capacidade do restante do meio-ambiente manter-se. Segundo o CMMAD
(1991, p. 37),
Os grandes feitos da tão celebrada Revolução Industrial estio começando a ser
seriamente questionados, sobretudo porque na época não se levou cm conta o meio
ambiente. Achava-se que o céu era tão vasto e claro que nada jamais mudaria sua
cor; que os rios cram tão grandes e suas Aguas tão abundantes que as atividades
humanas jamais lhes alterariam a qualidade; c que as árvores e florestas eram tantas
que jamais acabaríamos com elas.

A medida que a sociedade contemporânea evolui, e seus modelos de desenvolvimento
se modernizam, torna-se mais clara a incompatibilidade das necessidades de consumo

humanas e as limitações de fornecimento das matérias-primas pela natureza. (SOUZA;
SOARES, 2006).
Schenini (1999, p. 27), em frase de efeito, afirma: "Triste ilusão imaginar que os
recursos naturais são infindáveis". Segundo ele, e ainda confirmando a afirmação da
CM MAD, as indústrias são as principais responsáveis pela degradação da natureza. Em
relação a isso, a Gazeta Mercantil publicou o seguinte:
No final da última década, o setor industrial nos países desenvolvidos foi
responsável por 50% do efeito estufa, por 40 a 50% das emissões de óxidos de
nitrogênio. As conseqüências quanto A poluição da água sio, da mesma forma,
preocupantes. A indústria contribui, na mesma época, com 60% da demanda
bioquímica de oxigénio e de material em suspensão e com 90% dos resíduos tóxicos
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na agua. Além de ter despejado 75% do lixo orgânico. (GAZETA MERCANTIL,
1996, apud SCHENINI, 1999, p. 27).

No entanto, o autor explica que a poluição também se di através do meio comercial c
do meio domiciliar. Nesse sentido, apresenta-se a seguir o quadro 1 onde se visualizam as
formas de poluição, impactos e resíduos de cada meio:

,
MEIO

ATIVIDADES

Rural

Pecuária e Agricola

IMPACTOS OU RESÍDUOS

Hormônios
Produtos Veterinários

Destruição da Biota
Agrotóxicos na Cadeia Alimentar
Destruição dos solos: desertificação
Intoxicação Humana
Destruição Cênica: Paisagens e
Florestas
Assoreamento dos Rios
Urbano

Domiciliares

Resíduos Sólidos: Lixo e

Recicláveis
Esgotos

Ocupação Desordenada
Comerciais

Resíduos Só lidos: papel, papelão,
caixas

Descaracterização Urbana
Serv. Particulares

Resíduos Só lidos

, Contaminações
Serv. Públicos

Ocupação Desordenada da Cidade

Execução de serviços sem sincronia
Alterações Paisagisticas
Descaso com Patrimônio Histórico e
Cultural
Industriais

Resíduos Só lidos

Efluentes Líquidos
Emanações Aéreas
Contaminações das Pessoas
Doenças Ocupacionais

Quadro 1 - Identificação das fontes, resíduos/impactos.
Fonte: (SCHENINI, 1999, p. 18)
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Em vista da degradação crescente do meio-ambiente, em contraposição à necessidade
de crescimento econômico da humanidade, começou-se a pensar em soluções que
propiciassem as duas coisas, ou seja, que propiciassem o desenvolvimento sustentável, que
sera discutido no próximo capitulo.

2.2 Desenvolvimento Sustentável

Hoje ern dia percebemos a clara contraposição do modelo de desenvolvimento atual,
que toma o planeta e seus recursos como meros objetos de consumo, conforme explicam
Souza e Soares (2006). Eles ainda ensinam que a qualidade de vida está diretamente
relacionada com o modelo de desenvolvimento adotado.
No entanto cabe uma melhor compreensão sobre o conceito de Desenvolvimento
Sustentável. Neste capitulo é exposta sua origem, evolução, princípios, ações sustentáveis, as
legislações e normas relativas, e as tecnologias limpas. Estes pontos são imprescindíveis na
medida em que eles são utilizados posteriormente para avaliação das variáveis em estudo
neste trabalho.

2.2.1 Conceito

Montibeller F°. (2007, p. 2) conceitua o desenvolvimento sustentável como um novo
paradigma, onde: "pressupõe a melhoria das condições sociais e econômicas sem que haja o
comprometimento das condições ambientais. Implica a expansão da economia para a melhoria
das condições sociais, mas sempre garantindo a sustentabilidade ambiental." Além disso,
Montibeller F°. (2007) explica que o desenvolvimento sustentável também implica uma
preocupação com a qualidade de vida de todos os indivíduos da geração atual, bem como
propiciar as condições ambientais para que as gerações futuras também possuam esta
qualidade de vida.
Outro conceito relacionado exposto por Montibeller F°. (2004)

é o da troca

ecologicamente desigual. 0 conceito consiste na troca desigual dos recursos naturals por
valores econômicos que desconsideram a degradação ambiental ocasionada pela extração
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destes recursos, ou pela própria exaustão do recurso. Desta forma, o autor exemplifica através
do valor de venda do petróleo, que é feita desconsiderando a provável falta deste recurso no
futuro, uma vez que ele não é renovável, além da degradação existente nos locais de
exploração.
Montibellcr F°. (2007) ainda discute sobre a questão do desenvolvimento sustentável
em países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Segundo ele, em teoria, os países desenvolvidos
possuem questões puramente ligadas a aspectos ambientais e sociais. Já nos países
subdesenvolvidos o desenvolvimento sustentável mostra a sua complexidade, uma vez que as
políticas devem privilegiar tanto a sustentabilidade, ou as ações sustentáveis, quanto o

crescimento econômico.
Já Souza e Soares (2006, p. 11) dizem que:
o ponto de partida para uma educação ecológica pressupõe a idéia de que nós somos
a extensão do planeta Terra. Fazemos parte, portanto, de urn circulo de
sobrevivência comum entre os seres que habitam a Terra e os que nos habitam. Esse
circulo é chamado também de ecossistema.

Apresentando outra visão, Alier (1998, p. 91) diz "que o desenvolvimento deixa de ser
sustentável quando exceda a capacidade de sustento". Ele explica que:
o conceito de capacidade de sustento refere-se, em ecologia, A população máxima de
uma espécie que pode manter-se indefinidamente em seu território, sem provocar
uma degradação na base dos recursos que leve a diminuir esta população no futuro.

No entanto, Alier (1998) critica a forma como é encarado o desenvolvimento
sustentável, que segundo ele é imposto principalmente aos países pobres, de forma
discriminatória e desigual. Segundo ele, as políticas utilizadas por países ricos supõem que
sera possível desvincular o crescimento econômico do uso de energia e materiais,
desconsiderando questões como o aumento do crescimento de outros países, ou das
conseqüências causadas por outros fatores decorrentes do próprio crescimento, como o espaço
fisico ocupado por automóveis, o consumo de combustível destes, a poluição atmosférica e
sonora produzida por eles, entre outros.
Ainda segundo ele,
Apesar das enormes diferenças no consumo de energia e materiais por pessoa entre
territórios próximos (Marrocos e Espanha, México e Estados Unidos), não existe
uma corrente de emigração livre que tenda a igualar estes consumos: pelo contrário,
nas respectivas fronteiras há uma espécie de demônios de Maxwell que impedem a
travessia. (ALTER, 1998, p. 94).

Maimon (1996), em relação ao desenvolvimento sustentável, afirma que para se
atingir o desenvolvimento econômico, a prioridade ambiental é fundamental e que não só a

20

qualidade de vida depende da preservação do meio-ambiente, mas a própria manutenção da
vida humana.
Sachs (1993) explica que as denominações ecodesenvolvimento, desenvolvimento
sustentável ou sustentado possuem o mesmo significado:
[.. .] numa mensagem de esperança sobre a necessidade e a possibilidade de se
projetar e implementar estratégias ambientalmente adequadas, para promover um
desenvolvimento sócio-econômico eqüitativo, ou Ecodesenvolvimento, uma
expressão que foi mais tarde rebatizada pelos pesquisadores anglo-saxões como
Desenvolvimento Sustentável. (SACHS, 1993, p.30).

Sachs (1993) também a firma que o Desenvolvimento Sustentável deve ser socialmente
desejável, economicamente viável e ecologicamente prudente.
David Pearce (1994, apud SCHENINI, 1999) explica que o desenvolvimento
sustentável é um conjunto de metas ou objetivos desejáveis para a sociedade, e desta forma, o
desenvolvimento econômico deve vir necessariamente acompanhado da elevação da
qualidade de vida. Todavia, Schenini (1999, p. 35) explica que "numerosas pessoas já estão
acreditando que o nível de padrão de vida é mais do que crescimento econômico com
elevação da renda. HA agora uma ênfase na qualidade de vida, sob o enfoque de saúde da
população, nos padrões educacionais e no bem estar social geral.".
Em 1991, a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento das
Nações Unidas publicou o relatório Brundtland, que é abordado durante o trabalho. Segundo
este relatório, desenvolvimento sustentável 6:
aquele que atende as necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de
as gerações futuras atenderem as suas próprias necessidades. Este conceito envolve:
o conceito de "necessidades", sobretudo as necessidades essenciais dos pobres do
mundo, que devem receber a máxima prioridade e a noção de limitações que o
estagio da tecnologia e da organização social impõe ao meio ambiente, impedindo-o
de atender as necessidades presentes e futuras. (CMMAD, 1991, p. 46, grifo do

autor).

Schenini (1999, p. 35) também ensina que "o desenvolvimento sustentável busca o
crescimento econômico, a eqüidade social e o equilibrio ecológico, todos sob o mesmo
espirito holistic° de harmonia e responsabilidade comum.".
Sachs (1986, apud SCHENINI, 2005, p. 92) diz que "a questão central é de se
encontrar as modalidades de crescimento que tornem compatíveis o progresso social e o
gcrenciamento sadio dos recursos e do meio".
No entendimento de Ashley (2005, p. 5), "hoje em dia as organizações precisam estar
atentas não só a suas responsabilidades econômicas

e legais, mas também a suas

responsabilidades éticas, morais e sociais." Segundo ela, "Responsabilidades éticas correspondem
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a atividades, práticas, políticas e comportamentos esperados (no sentido positivo) ou proibidos
(no sentido negativo) por membros da sociedade, apesar de não codi ficados em leis.".
Nesse sentido, Ashley (2005, P. 6) ensina que a ética é primordial para as organizações,
afetando seus lucros, credibilidade e inclusive sua sobrevivência. Elas devem aprender a
"equacionar a necessidade de obter lucros, obedecer As leis, ter um comportamento ético e
envolver-se em alguma forma de filantropia para com as comunidades em que se inserem." Dessa
forma, é conseqüência da globalização a adoção pelas empresas de todo o mundo de forma geral
de padrões mais rigorosos de ética e moral, seja pela demanda do seu público, seja pela
manutenção de sua imagem.
Nesse ponto de vista, a autora diz que "a responsabilidade social corporativa é a
característica que melhor define esse novo ethos" (ASHLEY, 2005, p. 7). Segundo ela, são

atitudes e atividades de responsabilidade social corporativa:
a) preocupação com atitudes éticas e moralmente corretas que afetam todos os
pliblicosIstakeholders envolvidos (entendidos da maneira mais ampla
possível);
b) promoção de valores e comportamentos morais que respeitem os padrões
universais de direitos humanos e de cidadania e participação na sociedade;
c) respeito ao meio-ambiente e contribuição para sua sustentabilidade em todo o
mundo;
d) maior envolvimento nas comunidades em que se insere a organização,
contribuindo para o desenvolvimento econômico e humano dos indivíduos ou
até atuando diretamente na area social, em parceria com governos ou
isoladamente.

2.2.2 O ri gem

A origem do conceito de Desenvolvimento Sustentável teve seu ponto de partida em
1972, a partir da publicação do estudo Limites do crescimento pelo Clube de Roma, c em
seguida pela conferência de Estocolmo. Cavalcanti (1994) ensina que esta movimentação não
foi por acaso. Já nos anos 60 começa a preocupação com a degradação do meio-ambiente em
função do desenvolvimento desordenado da humanidade, e vários debates esparsos ocorrem

para discutir o assunto. No final da década de 60 e no inicio da década de 70 os debates
ganham densidade.
Assim, em 1972, o Clube de Roma realiza o estudo Limites do crescimento,
culminando nas seguintes conclusões básicas:
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a)

se as atuais tendências de crescimento da população mundial,
industrialização, poluição, produção de alimentos e diminuição de recursos
naturais continuarem imutáveis, os limites de crescimento neste planeta
serão alcançados algum dia dentro dos próximos cem anos. 0 resultado
mais provável será um declínio súbito e incontrolfivel, tanto da população
quanto da capacidade industrial;
b) é possível modificar estas tendências de crescimento e formar uma
condição de estabilidade ecológica e econômica que se possa manter até um
futuro remoto. 0 estado de equilíbrio global poderá ser planejado de tal
modo que as necessidades materiais básicas de cada pessoa na Terra sejam
satisfeitas, e que cada pessoa tenha igual oportunidade de realizar seu
potencial humano individual;
e) se a população do mundo decidir empenhar-se em obter este segundo
resultado, em vez de lutar pelo primeiro, quanto mais cedo ela começar a
trabalhar para alcançá-lo, maiores serão suas possibilidades de êxito.
(CAVALCANTI, 1994, p. 14)

O conceito de Desenvolvimento Sustentável evoluiu a partir de 1972 como resultado
da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente realizada em Estocolmo, na Suíça,
no mesmo ano. Esta conferência foi um marco para o inicio do conceito e disseminação do
desenvolvimento sustentivel. (CAVALCANTI, 1994).

Ela faz uma critica ao modo de vida contemporâneo, e tem como pressupostos a
existência de sustentabilidade social, econômica e ecológica. Dessa forma, a harmonização

dos processos ambientais com os sócio-econômicos, maximizando a produção dos
ecossistemas para favorecer as necessidades humanas presentes e futuras, é colocada como
questão fundamental, proporcionando a compatibilidade entre a melhoria dos níveis de
qualidade de vida e a preservação ambiental. (JACOBI, 2003).

2.2.3 Evolução

JA em 1973 o canadense Maurice Strong utiliza pela primeira vez o conceito de
ecodesenvolvimento para caracterizar uma maneira alternativa de desenvolvimento, conforme
Cavalcanti (1994). A partir deste conceito, Ignacy Sachs formula os princípios básicos dessa
nova

concepção para o desenvolvimento:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

a satisfação das necessidades básicas;
a solidariedade com as gerações futuras;
a participação da população envolvida;
a preservação dos recursos naturais e do meio ambiente em geral;
a elaboração de um sistema social garantindo emprego, segurança social e
respeito a outras culturas, e;
programas dc educação. (CAVALCANTI, 1994, p. 15)

23

Em 1974 é feita a Declaração de Cocoyok, resultado de uma reunião da Conferência
das Nações Unidas sobre Comércio-Desenvolvimento e do Programa de Meio Ambiente das
Nações Unidas. Esta declaração destaca as seguintes questões:
a)
b)

c)

a explosão populacional tem como uma das suas causas a falta de recursos
de qualquer tipo; pobreza gera o desequilíbrio demográfico;
a destruição ambiental na Africa, Asia e América Latina é também o
resultado da pobreza que leva a população carente à superutilização do solo
e dos recursos vegetais;
os países industrializados contribuem para os problemas do
subdesenvolvimento por causa do seu nível exagerado de consumo. Não
existe somente um mínimo de recursos necessários para o bem-estar do
indivíduo; existe também um máximo. Os países industrializados tern que
baixar seu consumo e sua participação desproporcional na poluição da
biosfera. (CAVALCANTI, 1994, p. 15)

Cavalcanti (1994) ainda ensina que em 1975 um novo documento, o Relatório DagHammarskjiild, com a participação de pesquisadores e politicos de 48 países, além do
Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas e mais treze organizações da ONU. Este
relatório aprofunda as idéias expostas na Declaração de Cocoyok e aponta para a relação do
abuso do poder e da degradação ecológica. Segundo o relatório, o sistema colonial concentrou
os solos mais aptos para uma minoria rica, enquanto grandes massas populacionais foram
expulsas de sua terra natal, sendo marginalizadas. Isso, segundo o relatório, fez com que
paisagens inteiras fossem destruidas.
Atenta e preocupada como estes acontecimentos, a Comissão Mundial sobre o Meio
Ambiente c Desenvolvimento das Nações Unidas, em 1991, apresentou um relatório fruto de
um estudo sobre as relações entre o meio-ambiente, desenvolvimento e segurança chamado de
"Nosso Futuro Comum", ou também conhecido como "Relatório Brtindtland", nome da
primeira ministra da Noruega, que presidiu o estudo. Este relatório é considerado o principal
documento oficial sobre meio-ambiente. (SCHENINI, 2005)
Partindo de uma visão complexa da causas dos problemas sócio-econômicos
ecológicos da sociedade global, e sublinhando a interligação entre economia, tecnologia,
sociedade e política, o Relatório Brundtland lista algumas medidas a serem tomadas por cada
nação:
a)
b)
c)
d)
e)
1)

limitação do crescimento populacional;
garantia da alimentação a longo prazo;
preservação da biodiversidade e dos ecossistemas;
diminuição do consumo de energia e desenvolvimento de tecnologias que
admitem o uso de fontes eneig6ticas renováveis;
aumento da produção industrial nos palsies não-industrializados fi base de
tecnologias ecologicamente adaptados;
controle da urbanização selvagem e integração entre campo e cidades
menores;

24

g) as necessidades básicas devem ser satisfeitas. (CAVALCANTI, 1994, p.
16)

J á como medidas a serem tomadas internacionalmente, o relatório destaca:
a) as organizs çties do desenvolvimento devem adotar a estratégia do
desenvolvimento sustentável;

b) a comunidade internacional deve proteger os ecossistemas supranacionais
como a Antártica, os oceanos, o espaço;
c) guerras devem ser banidas;
d) a ONU deve implantar um programa de desenvolvimento sustentável.
(CAVALCANTI, 1994, p. 16)

0 Relatório Brundtland foi bem aceito pela comunidade internacional, uma vez que

"não apresentou criticas à sociedade industrial, pelo contrário, demandou crescimento tanto
em países industrializados como em subdesenvolvidos" (SCHENINI, 2005, p. 64). A
iniciativa decorreu dos efeitos causados pelo homem ao meio-ambiente nas últimas décadas, e

da discussão de meios de harmonizar desenvolvimento econômico e conservação ambiental.
0 principal conceito constante no relatório é o de Desenvolvimento Sustentável: "6 aquele

que atende as necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações
futuras atenderem as suas próprias necessidades." (CMMAD, 1991, P. 46).
Este estudo também coloca os indivíduos como responsáveis em manter a
sustentabilidade do planeta em função de sua própria preservação. Fica clara também a idéia

de que se deve harmonizar os objetivos de "desenvolvimento econômico e conservação
ambiental, incluindo o direito das gerações futuras de viver em um lugar onde possam
sobreviver." (SCHENINI, 2005, p. 65).
Alier (1998, p. 99) critica duramente o Informe Brundtland, onde diz que, "segundo

ecologistas, isto não é mais que urna tentativa de culpar as vitimas", referindo-se ao fato de
que o Informe diz, resumidamente, que a pobreza degrada o ambiente. Contrapondo-se a isso,
Alier exemplifica com a degradação das florestas na América Latina em detrimento da
pecuária e da extração madeireira, esta provocada por pressões da produção exportadora,
feitas justamente por países ricos, e não pelo aumento populacional da região desmatada.

Em 1992 acontece outro feito histórico para a questão do desenvolvimento sustentável,
a Eco 92, ou Conferência Mundial das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, reunindo mais
de 35 mil pessoas, entre ehus 106 chefes de governos. (CAVALCANTI, 1994)

Esta conferência apresentou como resultado a Agenda 21, um documento com 40
capítulos, cada um tratando de um problema relacionado com o desenvolvimento sustentável,

cm todas as suas faces. Ele contém uma lista de compromissos e ações a serem desenvolvidas
em direção ao desenvolvimento sustentável.
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Segundo a ex-ministra Marina Silva, "a Agenda 21 ref= o conjunto mais amplo de
premissas e recomendações sobre como as nações devem agir para alterar seu vetor de
desenvolvimento em favor de modelos sustentáveis e a iniciarem seus programas de
sustentabilidade". (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2008, s.p.).
A Agenda 21, segundo o Ministério do Meio Ambiente (2008, s.p.) apresenta como
tópicos principais o seguinte:
a)
b)
c)
d)

dimensões sociais e econômicas;
conservação e gestão dos recursos para o desenvolvimento;
fortalecimento do papel dos grupos principais, e;
meios de implementação.

A partir de 1996, seguindo as diretrizes da Agenda 21 global, foi elaborada a Agenda
21 Brasileira, a partir de uma vasta consulta it população brasileira. 0 objetivo é que ela seja
"urn processo e instrumento de planejamento participativo para

o desenvolvimento

sustentável e que tem como eixo central a sustentabilidade, compatibilizando a conservação
ambiental, a justiça social e o crescimento econômico." (MINISTÉRIO DO MEIO
AMBIENTE, 2008, s.p.).
No resultado da consulta nacional da Agenda 21 Brasileira (2004, p. 153-154), as
estratégias para ciência e tecnologia que devem ser adotadas para processos produtivos são:
a)
b)

estabelecer condições a fim de atrair pesquisadores e profissionais de
diferentes areas para as atividades de adaptação tecnológica;
promover maior interação cientifica entre os centros de pesquisa,
universidades e o setor produtivo;

c) instituir mecanismos que incentivem a colaboração empresarial para
investimentos de risco e/ou a fundo perdido;
estimular tecnologias compatíveis com os aspectos locais para fomentar o
desenvolvimento endógeno;
e) incentivar tecnologias limpas nos planos e programas de C&T;
O estimular creditos e financiamentos para a importação de tecnologias
facilitadoras da sustentabilidade. Toda transferdncia de tecnologia deve ser
acompanhada de serviços e capacitação tecnica, incluindo as informações
necessárias sobre possíveis riscos;
g) promover a gestão democrática na formulação, implementação,
acompanhamento e avaliação de programas e projetos de desenvolvimento
tecnológico;
h) identificar, promover e fortalecer as instituições com condições mais
satisfatórias de geração, adaptação, inovação e difusão de tecnologias cm
setores prioritários;
i) implantar bolsa de resíduos como um mecanismo de incentivo para
aproveitamento de materiais recicláveis;
j) incentivar processos produtivos que administrem, usem, reciclem ou
reaproveitem os resíduos industriais;
k) capacitar recursos humanos nacionais e disponibilizar recursos financeiros
para tecnologias de apoio e de ponta;
1) introduzir tecnologias de despoluição condicionadas El capacidade de
adaptação as necessidades nacionais;
d)
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m) fomentar programas educativos, seminários, encontros, feiras de integração
empresarial relacionados com políticas de C&T;
n) tributar os recursos naturais utilizados como insumo nos processos

produtivos;
o) estimular a pesquisa para o uso de novos alimentos elaborados com
espécies florestais, fomentando além do desenvolvimento produtivo
sustentável a disseminação como alternativa econômica e nutricional;
p) ampliar os mecanismos aos investimentos privados em C&T.

2.2.4 Princípios

Seguindo a idéia do conceito de desenvolvimento sustentável, percebe-se que não é
possível restringi-la somente A responsabilidade social e A responsabilidade ambiental. Ao
contrario, o desenvolvimento sustentável engloba todas as faces pertinentes ao desenvolvimento,
aos quais se chamam de princípios.
A própria idéia de um novo modelo de desenvolvimento pressupõe um modelo integrado
que otimize todas as partes, dessa forma então considerando as questões sociais, ambientais,
econômicas e culturais, para chegar ao desenvolvimento sustentável. (SCHENINI, 2005).
Ashley (2005) explica que a responsabilidade social corporativa tem sua base histórica a
partir do século XIX. Até aquele momento, a responsabilidade social corporativa era aceita como
doutrina imposta pelas Monarquias ou pelo Estado, não como um interesse econômico privado. A
"responsabilidade" era executada pelas empresas mediante alvarás expedidos pelas monarquias
àquelas que prometessem beneficios públicos, como a exploração do Novo Mundo, por exemplo.
Da mesma forma, a premissa fundamental da legislação até o inicio do século XX era a realização
dos lucros dos acionistas das empresas.
"Em 1919, a questão da ética, da responsabilidade e da discricionariedade dos dirigentes
de empresas abertas veio A público com o julgamento do caso Dodge versus Ford."(ASHLEY,
2005, p. 45). Nesse caso, foi julgado o fato de Henry Ford, em 1916, ter revertido dividendos dos
acionistas para investimentos na capacidade de produção, aumento de salários e fundo de reserva
para a empresa se resguardar em relação à redução do preço dos carros. Na ocasião, Ford perdeu a
questão, onde foi alegado que os dirigentes devem trabalhar apenas para a obtenção de lucros para
suas empresas e seus acionistas.
Após a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial, a noção de responsabilidade
social corporativa começa a se alterar. Diversas decisões das Cortes norte-americanas foram
favoráveis As ações filantrópicas das empresas, e a noção de que elas influenciavam a sociedade
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difundiu-se. Em determinado momento, a Justiça determinou que uma empresa pode buscar o
desenvolvimento social, criando a lei da filantropia corporativa. A partir dai a discussão da
responsabilidade social corporativa aumentou, dando uma percepção maior de responsabilidade c
menor de benevolência. (ASHLEY, 2005)
Cardoso (2005) ensina que a discussão sobre a responsabilidade social empresarial
propriamente dita inicia-se após 1980, principalmente nos Estados Unidos. A discussão toma
forma através de três escolas de pensamento: a Business Ethics, a Business & Society e a Social
Issues Management.
A escola Business Ethics apresenta uma visão de cunho filosófico, onde a empresa tomase um agente moral. Lecours (1995, apud CARDOSO, 2005, p. 80) diz que "a idéia de
responsabilidade pessoal é substituída pela noção de responsabilidade corporativa". Seguindo o
pensamento de empresa enquanto agente moral, Cardoso (2005, p. 80) fala que:
Ela (empress) age de modo socialmente responsável porque é o correto, é seu dever
moral fazê-lo. Devemos ter em mente que um ato, para que possa ser qualificado como
'ético', pressupõe a existência de um sujeito livre, que dispõe da oportunidade de
escolha; consciente, que é capaz de deliberar; e responsável, imputável perante as
conseqüências de seus aios.

Em seguida temos a escola denominada Business & Society, gerada a partir de numerosas
criticas, especialmente de sociólogos, em relação A. escola Business Ethics, e da cisão da mesma
Ensina Lecours (1995, apud CARDOSO, 2005, p. 81) que a escola Business Ethics:
se preocupa corn crité rios, tais como, bem, mal, certo, en-ado, dever, justiça , aplicada
aos negócios, começa a ser gradualmente substituida por um arcabouço conceitual
sociológico - o qual estuda elementos, tais corno: poder, legitimidade, racionalidadc. Ao
mesmo tempo, a palavra responsabilidade é dissociada da noção de filantropia:

Nessa direção, Cardoso (2005) explica que a partir deste momento, a escola Business &
Society passa a visualizar a empresa e a sociedade como indissociáveis, onde as atitudes de uma
geram conseqüências à outra, em meio à disputas de poder e acordos contratuais implícitos ou
explícitos, fazendo assim das empresas c da sociedade são partes dc um mesmo sistema

Corroborando esse raciocínio, estas partes possuem uma conexão, chamada de contrato social.
Cardoso (2005, p. 82) diz que:
Como uma organização produtiva, dotada de função social, a empresa deve ser
reconhecida pela sociedade como um agente que tern perrnissito- e autoridade para
utilizar recursos naturais, empregar pessoas e comercializar produtos, desde que, em
contrapartida, ofereça à sociedade beneficios e vantagens correspondentemente
compensadores.
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0 contrato social define os parâmetros para esta interação entre empresa e sociedade, e a

sociedade também assume certo controle sobre as ações da empresa, e se inicia a discussão
relativa à democratização das relações entre sociedade e as empresas.
A terceira escola, a Social Issues Management, ou Gestão de Questões Sociais, já possui
uma abordagem diferente, baseada na idéia em que "a única responsabilidade social nos negócios
é aumentar o lucro, maximizar o retomo e colocar muita fé na eficiência dos mercados, o que,

supunham, beneficiaria o maior nÚmero de pessoas." (CARDOSO, 2005, p. 82). Kreitlon (2004,
apud CARDOSO, 2005, p. 81-82) ensina que esta escola "6 de natureza nitidamente instrumental,
e trata os problemas sociais como variáveis a serem consideradas no âmbito da gestão

estratégica". Esta é uma abordagem "que resulta da preocupação, nos círculos gerenciais, com os
inevitáveis conflitos inerentes as interações entre empresas e sociedade, e com a crescente
intensificação

de tais conflitos." (CARDOSO, 2005, p. 83).

Cardoso (2005, p. 83-84) explica claramente os argumentos principais segundo esta
abordagem, para a adoção de responsabilidade social:
Primeiro, a empresa pode tirar proveito das oportunidades dc mercado decorrentes de
transformações nos valores sociais, se souber antecipar-se a eles. Segundo, o
comportamento socialmente responsável pode garantir-lhe uma vantagem competitiva.
Terceiro, uma postura proativa permite a empresa a antecipação da novas legislações, ou
mesmo evitá-las .

Esta escola traduz urna preocupação puramente oportunista, voltada ao marketing e aos

seus próprios interesses, no entanto reconhecendo que de qualquer maneira a responsabilidade
para com a sociedade é importante, seja pelo aproveitamento de oportunidades, seja pela boa
imagem proporcionada pela preocupação com os cidadãos, independentemente de questões
morais. (CARDOSO, 2005).

A partir destas três escolas ou abordagens em relação A. responsabilidade social
empresarial, Cardoso (2005) explica que é possível verificar três configurações para o
comportamento empresarial, neste sentido. A primeira, relacionada com a escola Business Ethics,
diz que "o comportamento socialmente responsável de uma empresa é considerado por ela como
intrinsecamente bom, desejável, conducente ao bem comum, e, portanto, imperativo, do ponto de

vista moral — independentemente de suas conseqüências." (CARDOSO, 2005, p. 86).
A segunda configuração, relacionada à escola Business & Society, "decorre de acordos e
contratos sociais explícitos ou implícitos, donde a empresa supde que o seu comportamento
socialmente responsável seja presentemente legitimo, fundado nas noções de justiça e igualdade,
cujas conseqüências conduzirão a um bem social." (CARDOSO, 2005, p. 86).
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Por fim na terceira configuração, relacionada à escola

Social Issues Management, "a

empresa supõe que um comportamento socialmente responsável seja útil somente para a
consecução dos seus objetivos econômicos, portanto, é instrumental, estratégico e fail apenas
enquanto cumprir esta função." (CARDOSO, 2005, p. 86).
Kreitlon (2004, apud CARDOSO, 2005, p. 87) diz que, contemporaneamente, uma
empresa socialmente responsável apresenta basicamente três características:
a)
b)
c)

reconhecer o impacto que causam suas atividades sobre a sociedade na qual está
inserida;
gerenciar os impactos econômicos, sociais e ambientais de suas operações, tanto
a nível local como global;
realizar esses propósitos através do diálogo permanente com suas partes
interessadas, As vezes através de parcerias com outros grupos e organizações.

Cardoso (2005) ainda diz que a responsabilidade social está intimamente ligada it ética, e
nessa direção, Cherques (2003, apud CARDOSO, 2005, p. 86) afirma que "responsabilidade é o
que nos faz sujeitos c objetos da ética, do direito, das ideologias e, se quisermos, da fé. É o que nos
torna passíveis de sanção, de castigo, reprovação e culpa", relacionando a idéia de responsabilidade
social à idéia de compensação por eventuais danos ou interferências na sociedade.
Cardoso (2005) ainda diz que alguns autores afirmam que a responsabilidade social das
empresas restringi-se somente à compensação dos males, danos ou interferências que a empresa
possa gerar it sociedade. Já outros autores adotam a opinião de que a responsabilidade social
empresarial abrange uma número maior de ações, sendo proativa e responsável pelo bem estar da
sociedade onde está inserida.
importante observar que a discussão ética da responsabilidade sócio-ambiental entre as
empresas acaba pressupondo que existe, dentro da concepção de desenvolvimento sustentável,
além das responsabilidades social e ambiental, as responsabilidades cultural e econômica.
Ashley (2005) coloca que a responsabilidade social corporativa é fundamental para a
sobrevivência das empresas em um mundo globalizado e com a competição cada vez mais
acirrada, onde os detalhes fazem a diferença. Segundo ela, essa globalização força a organização a
estar atenta às diversas diferenças culturais, e ao mesmo tempo existe o reconhecimento de que as
organizações estão em um processo de reestruturação de suas atribuições dentro da sociedade.
Nesse contexto, as questões culturais tomam parte importante:
as organizações não existem em um vácuo nem são completamente objetivas e
imparciais: hi sempre um contexto que as influencia, tomando a administração
culturalmente condicionada e sujeita aos valores, princípios e tradições da sociedade
onde se insere. (ASHLEY, 2005, p. 9).
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Ashley (2005) cita a benevolência empresarial como um fator cultural influenciador das
ações de responsabilidade social no Brasil, como doações de bens e serviços, doações financeiras,
cessão de funcionários especializados, voluntariado e filantropia, essas baseadas nos princípios
religiosos de caridade. A autora ensina que "responsabilidade para com o proximo não deixa de
ser um valor cultural (organizacional), além de um principio ético c um valor moral, uma vez que
se situa no nível das estruturas mentais de interpretação da realidade — a cultura." (ASHLEY,
2005,p. 11)
Questionando a efetividade destes princípios, Guimarães (2007) diz que, em estudos feitos
na Europa, apesar de 75% dos consumidores estarem dispostos a mudarem seus hábitos de
consumo para produtos cujos fabricantes eram socialmente responsáveis, apenas 3% de fato o
fizeram. Segundo ele, na maioria das vezes, os consumidores não possuem conhecimento de quais
empresas são socialmente responsáveis, com exceção Aquelas que possuem grande reputação, ou
receberam atenção da midia acima da média.
Em relação As empresas, Guimarães (2007) cita o exemplo da British Petroleum, que
chegou a mudar seu nome para Beyond Petroleum (Além do Petróleo), junto com sua política
ambiental. No entanto, suas ações não possuem diferença em relação As da ExxonMobil, que á um
exemplo de comportamento ambiental indevido.
Da mesma forma, Guimarães (2007) afirma que 97% dos jovens profissionais dos Estados
Unidos, graduados em MBA, estão dispostos a reduzir seu salário em troca de trabalhar cm
organizações que sejam socialmente responsáveis. Mas a realidade é que os postos mais
disputados são em empresas que de fato não se preocupam com a responsabilidade social.
Vogel (2006, apud GUIMARÃES, 2007) acha que deve haver uma desmistificação em
relação A responsabilidade social corporativa. Segundo ele, a responsabilidade social corporativa
deve ser considerada como mais uma dimensão da atuação empresarial que deve ser considerada
no processo decisório. Ainda, ele diz que para que a responsabilidade social corporativa obtenha
sucesso, ela deve ser apoiada por políticas públicas. Sendo assim, as empresas que desejam
trabalhar com estas políticas, devem influenciar os governos para que a legislação induza as
outras empresas a serem mais responsáveis.
Com relação à questão ambiental, Souza e Soares (2006, p. 13) alertam que: "a

escassez de água potável levará a humanidade, se não mudar o seu modelo de
desenvolvimento, a um impasse de conseqüências catastróficas". Segundo eles, vivemos em
um momento em que é necessário superarmos um processo de analfabetismo ambiental para
entrarmos, finalmente, na tomada de consciência da necessidade de preservação desses
recursos.
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2.2.5 Ações Sustentáveis

As ações sustentáveis relacionadas ao desenvolvimento podem ser divididas na
adequação

as leis e normas sócio-ambientais e à utilização de tecnologias limpas. Estes

tópicos são discutidos a seguir.

2.2.5.1 Legislação Sócio-ambiental

Com relação

a legislação sócio-ambiental,

Souza e Soares (2006) ensinam que o Brasil

ocupa uma posição de destaque na legislação. Segundo ele, isso aconteceu a partir da
conjuntura política de redemocratização do pais a partir da década de 1970 e do intenso
debate que passou a ocorrer na sociedade civil brasileira acerca dos pressupostos jurídicos dos
direitos sócio-ambientais. Nesse interim, existem diversas leis relativas it responsabilidade
sócio-ambiental. Serão citadas e comentadas aqui as mais relevantes.

No quadro 2, adaptado de Dias (2006), Ministério do Meio Ambiente (2008) e
SEBRAE (2008), tem-se um resumo da legislação ambiental federal e estadual, em seu
histórico:

Data

Legislação Ambiental Federal

03/01/67

Lei 4.771 - Lei das Florestas
Lei 5.197 - Proteção fi. Fauna

26/09/67

Lei 5.318 - Política Nacional de Saneamento

03/10/75

Decreto 76.389 - Prevenção e Controle de Poluição Industrial

14/10/75

Decreto-Lei 1.413 - Controle de Poluição

16/10/75

Decreto 76.470 - Programa Nacional de Conservação dos Solos

19/01/77
02/07/80

Decreto 3- Poluição Ambiental
Lei 6.803 - Lei de Zonearnento Industrial nas Areas Criticas de Poluição

27/04/81

Lei 6.902 - Lei da Area de Proteção Ambiental

31/08/81
24/07/85

Lei 6.938 - Lei da Política Nacional de Meio Ambiente
Lei 7.347 - Lei da Ação Civil Pública

23/01/86

Resolução do CONAMA 001 - Impacto Ambiental

15/06/88

Resolução do CONAMA 006 - Resíduos
Constituição Federal - Capitulo VI - Do Meio Ambiente, Artigo 225

15/09/65

05/10/88
22/02/89
10/07/89

Lei 7.735 - Lei que criou o Instituto Brasileiro dos Recursos Naturais Renováveis e do Meio
Ambiente - IBAMA
Lei 7.802 - Lei dos Agrotóxicos
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18/07/89
15/01/91
08/01/97
12/02/98
27/05/98
27/04/99
17/07/00
03/03/06

Data
15/10/80
05/11/80
05/06/81
13/1 2183
31/05/88
27/06/90
27/1 1/91
17%06/92
10/02/93
31/10/93
30/12/93
07/01/94
18/10/94
07/11/94
30/07/96
1 2108/97
21/08/97
07/12/98

29/12/98
13/10/00
12/1 2100
12/12/00
20/11/01

Lei 7.804 - Crime Ecológico
Lei 8.171 - Lei da Política Agricola
Lei 9.433 - Políticas Nacional dos Recursos I lidricos ( Lei das Aguas)
Lei 9.605 - Lei de Crime Ambientais
Lei 9.649 - Regulamenta o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Ilidricos c da Amazônia
Legal
Lei 9.795 - Politica Nacional de Educação Ambiental
Lei 9.984 - Criação da Agencia Nacional das Aguas
Lei 11.284 - Dispõe sobre a Gestão de Florestas Públicas para a produção sustentável; institui, na
estrutura do Ministério do Meio Ambiente, o Serviço Florestal Brasileiro - SFB, cria o Fundo
Nacional de Desenvolvimento Florestal; e di outras providências.

Legislação Ambiental Estadual
Lei a 5.793 - Dispõe sobre a proteção e melhoria da qualidade ambiental e di outras
providências.
Decreto n. 12.564 - Atribui i Fundação de Amparo A Tecnologia e ao Meio Ambiente FATMA, os encargos de agente-delegado para a execução da Lei n. 5.726.
Decreto n. 14.250 - Regulamenta dispositivos da Lei n. 5.793, referentes A proteção e a melhoria
de qualidade.
Decreto a 20.842 - Regulamenta a Lei n. 6.288, de 31 de outubro de 1983, que criou o Fundo de
Terras dê Santa Catarina e di outras providencias.
Lei n. 7.293 - Dispõe, estabelece princípios, objetivos e mecanismos, sobre a política do
Estado de Santa Catarina para a Biotecnologia, e di outras providencias.
Lei a 7.973 - Regulamenta o plantio de árvores frutíferas, nativas, nas faixas de domínios das
rodovias, objetivando a preservação da flora e da fauna do Estado de Santa Catarina.
Lei a 6.410 -Autoriza o Poder Executivo a participar de Consórcio interestadual e di
_providencias.
Lei a 8.676 - Dispõe sobre a Política Estadual de Desenvolvimento Rural, e dá outras
providencias.
Resolução Conjunta n. 01/95 - Regulamenta o corte, a supressão e exploração de
vegetação secundária no estágio inicial de regeneração da Mata Atlântica, no Estado de Santa
Catarina.
Leia 6.388 - Cria o Fundo de Tetras do Estado de Santa Catarina e di outras providencias.
Decreto n. 4.162 -Aprova o Regulamento da Lei Agricola e Pesqueira de SC.
Lei n. 9.412 - Dispõe sobre as terras de domínio do Estado e sua atuação no processo dc
reforma agrária, regularização fundiária e di outras providencias.
Decreto a 4.909 -Aprova as Normas de Segurança Contra Incêndios e determina outras

providências.
Decreto n. 4.944 - Regulamenta a Lei n. 9.412, de 07 de janeiro de 1994, e di outras
providencias.
Portaria Intersetorial n. 01/96 - Dispõe sobre a exploração de florestas nativas, nas áreas cobertas
por vegetação primária ou secundaria nos estágios avançados e médio dc regeneração no Estado de
Santa Catarina.
Lei n. 10.472 - Dispõe sobre a politica florestal do Estado de Santa Catarina e adota
outras providências.
Decreto n. 2.133 - Homologa tombamento de imóveis.
Lei a 10.975 - Acrescenta parágrafo ao art. 13 da Lei a 10.472, de 12 de agosto de 1997, que
dispõee sobre política florestal do Estado de Santa Catarina.
Lei n. 11.069 - Dispõe sobre o controle da produção, comércio, uso, consumo,
transporte e armazenamento de agrotóxicos, seus componentes e arms no território do Estado de
Santa Catarina e adota outras providencias.
Decreto n.. 1.710 -Cria o Comitê Estadual da reservada Biosfera da Mata Atlântica no Estado de
Santa Catarina.
Lei a 11.634 - Dispõe sobre a Política Estadual de Incentivo A Produção Agroecológica.
Decreto n. 1.900 - Regulamenta a Lei n. 11.069, de 29 de dezembro de 1998, que estabelece o
controle da produção, comércio, uso, consumo, transporte c armazenamento de agrotóxicos, seus
componentes e afins no território catarinense.
Decreto n. 3.048 - institui a Comissão Interinstitucional de Conservação e Produção Florestal do
Estado de Santa Catarina, e di outras providencias.
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2 4/10/02

08/11/02
14/05/03

Decreto n. 5.385 - Regulamenta o Parágrafo Único do art. 20 da Lei n. 10.472, de 12 de agosto
de 1997, que dispõe a politica florestal do Estado de Santa Catarina.
Portaria Intersetorial SDM/FATMA n. 01/2002 - Dispõe sobre a exploração e a supressão de
produtos florestais nativos no Estado de Santa Catarina.
Portaria Intersetorial SAR/SDS n. 017/2003.

Quadro 2 — Resumo Legislação Ambiental Federal e Estadual
Fonte: Adaptado de Dias (2006), Ministério do Meio Ambiente (2008)

e SEBRAE (2008)

Com relação a legislação ambiental federal, podemos dizer que o grande marco legal
do Brasil foi a Lei 6.938 de 1981, a chamada Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. A
referida lei institui a estrutura do Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA. A
composição do SISNAMA é definida da seguinte forma:
a) Órgão superior: o Conselho do Governo;

b) Órgão consultivo e deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA);
c) Órgão central: a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República
(SEMANPR);
d) Órgão Executor: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA). (SOUZA; SOARES, 2006).
A Lei de Política Nacional do Meio Ambiente também faz a exigência da avaliação de
impacto ambiental e licenciamento ambiental, considerado um dos mais importantes
instrumentos da gestão ambiental. (SOUZA; SOARES, 2006).
Outra lei de suma importância para a preservação ambiental é a Lei 9.605 de 1998,
chamada de Lei de Crimes Ambientais (LCA), que define a responsabilidade civil c criminal
dos poluidores do meio ambiente. Esta lei é regulamentada pelo decreto 3.179/99. (SOUZA;
SOARES, 2006).
Podemos citar também o artigo 225 da Constituição Federal do Brasil de 1998 que diz
que "Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e a coletividade o
dever de defendê-lo e preserva- lo para as presentes e futuras gerações." (BRASIL, 2006).
Além destas, podemos comentar a Lei 4.771, chamada de Lei das Florestas, que
determina a proteção de florestas nativas e define areas de preservação permanente, além de
exigir que partes das propriedades rurais da região sudeste do Brasil preservem sua cobertura
arbórea. (DIAS, 2006).
A Lei 5.197, Lei da Fauna Silvestre, dispõe sobre a proteção da fauna, criminalizando
ações como o uso, perseguição, apanha de animais silvestres, caça profissional, comércio de
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espécies de fauna silvestre e produtos derivados de sua caça e a exportação de peles e couros
de anfibios répteis em estado bruto, entre outras providências. (DIAS, 2006)
A Lei 7.802, Lei de Agrotóxicos, regulamento o uso de agrotóxicos, desde a pesquisa
e fabricação até sua comercialização, aplicação, controle, fiscalização

e destinação da

embalagem. (DIAS, 2006)
ki a Lei 8.171, Lei da Política Agricola, define que o governo:
deve disciplinar e fiscalizar o uso racional do solo, água, da fauna e da flora;
realizar zoneamentos agroecológicos para ordenar a ocupação de diversas
atividades produtivas, desenvolver programas de educação ambiental, fomentar a
produção de mudas de espécie nativas, entre outros. (DIAS, 2006, p. 21).

A Lei 9.433, Lei de Recursos Hídricos
institui a Politica Nacional de Recursos Hidricos e cria o Sistema Nacional de
Recursos Hidricos. Define a agua como recurso natural limitado, dotado de valor
econômico, que pode ter usos múltiplos (consumo humano, pmdução de energia,
transporte, lançamento de esgotos). A Lei prevê também a criação do Sistema
Nacional de Informação sobre Recursos IIidricos para a coleta, tratamento,
armazenamento e recuperação de informações sobre recursos hidricos e fatores
intervenientes em sua gestão. (DIAS, 2006, p. 21).

Corn relação à Legislação Ambiental Estadual, o órgão competente pela preservação
do Meio Ambiente no Estado de Santa Catarina é a FATMA — Fundação do Meio Ambiente.
Segundo seu site (2008), sua "miss d
- o maior garantir a preservação dos recursos naturais do
estado." (FAI'MA, 2008, s.p.)
Dentre as leis que regem sobre a questão ambiental no estado, a que mais se aplica
atividades empresariais é a Lei 5.793, que dispõe sobre a proteção e melhoria de qualidade
ambiental, entre outras providências. Em especial, a seção III fala sobre a autorização para a
instalação e expansão de atividades industriais, comerciais e de prestação de serviços.
(SEBRAE, 2008).
Segundo a lei, a instalação, expansão e operação de equipamentos ou atividades
industriais, comerciais ou de prestação de serviços, se potencialmente causadoras de
degradação ambiental, devem obter prévia autorização e inscrição em registro cadastral. A lei
ainda explica que o licenciamento de atividades ou empreendimentos a serem executados
poderá incidir sobre o conjunto ou sobre a pessoa fisica ou jurídica que revelar melhores
condições de cumprimento da legislação ambiental. (SEBRAE, 2008).
Além disso, segundo a Lei 5.793, a autorização para funcionamento é concedida
através de:

a) Licença Ambiental Prévia (LAP), que declara a viabilidade do projeto e/ou

localização de equipamento ou atividade, com prazo de validade de até dois anos;
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b) Licença Ambiental de Instalação (LAI), que autoriza a implantação da atividade
ou instalação de qualquer equipamento, com prazo de validade de até três anos;
c) Licença Ambiental de Operação (LAO), que autoriza o funcionamento do
equipamento, atividade ou serviço, com prazo de validade de até oito anos.
(SEBRAE, 2008).
Já no caso da legislação relacionada A responsabilidade social, existem também
diversas leis, As quais apresentam-se a seguir as mais representativas.
A Consolidação das Leis do Trabalho, em vigor desde 1Q de maio de 1943, contém as
normas que regulam as relações individuais e coletivas de trabalho. Nela estão todas as
obrigações legais que as empresas possuem para com os seus empregados, bem como as suas
condições e exceções. (BRASIL, 2008).
Outra lei importante com relação As questões sociais é o Código de Proteção e Defesa
do Consumidor, instituído em 11 de setembro de 1990. Este código estabelece as normas de
proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social. Ele tem como principal
objetivo "o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito A sua dignidade, saúde
e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida,
bem como a transparência e harmonia das relações de consumo". (BRASIL, 2008).
A Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1999, também chamada de Estatuto da Criança c do
Adolescente, é outra lei importante com cunho social. Ela dispõe sobre a proteção integral A
criança e 8.0 adolescente. Ainda diz que:
A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes
pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurandose-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de
lhes facultar o desenvolvimento fisico, mental, moral, espiritual e social, em
condições de liberdade e de dignidade. (BRASIL, 2008).

E ainda:
dever da familia, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes ei vida,
saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à pro fissionalização,
cultura, 6. dignidade, ao respeito, à liberdade e A. convivência familiar e comunitária.
(BRASIL, 2008).

Com relação A legislação social estadual, podemos apresentar a Lei Estadual de n.
12.120, de 9 de janeiro de 2002, também chamada de Lei Catarinense de Homogeneização
Social cria o Programa Catarinense de Indus d- o social, e visa promover a operacionalização
de políticas compensatórias. Estas políticas conforme a Lei, exposta em resumo no relatório
do Governo do Estado (AMIN; BAUER, 2002, p. 33) são voltadas As "administrações
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municipais com Índice de Desenvolvimento Social — IDS — igual ou inferior a oitenta e cinco
por cento do índice médio do Estado" e "As pessoas residentes nos municípios com Índice de
Desenvolvimento Social igual ou inferior a oitenta por cento do índice médio do Estado."
Esta Lei promove diversas ações sociais direcionadas as pessoas e municípios mais
necessitados do estado, inclusive diversos programas sociais, entre os quais se destaca
"universalização, no prazo de dois anos do acesso a interne para todas as unidades escolares
das redes estadual e municipal de ensino" e a "parceria corn as prefeituras municipais e
respectivas comunidades" (AMIN; BAUER, 2002, p. 35-36).

2.2.5.2 Tecnologias Limpas

No contexto atual da busca do desenvolvimento sustentável empresarial, as
organizações devem mover-se ao encontro de tecnologias de produção que propiciem uma
menor degradação social e ambiental, tomando medidas que provoquem a mudança dos
paradigrnas, dos valores e da orientação dos seus processos e sistemas operacionais, valendose de técnicas que utilizam de forma racional os recursos e evitam a poluição, conforme nos
ensina Schenini (1999).
Para Misra (1996, apud SCHENINI, 1999, p. 40), "as tecnologias limpas são
processos de manufatura que permitem a:
a) redução da quantidade de efluentes, que poluem o meio ambiente; e
b) realiza o uso mais racional para matérias primas e energia, conseguindo custos
mais razoáveis."
Schenini (1999) afirma também que em principio a tecnologia limpa é utilizada como
uma alternativa ambientalmente amigável. No entanto, na prática esta escolha é determinada
por outros fatores, como econômicos, técnicos ou estratégicos, não necessariamente
diretamente ligados A. preservação do meio-ambiente.
De acordo com a Gazeta Mercantil (1996, apud SCHENINI, 1999, p. 41):
podem SO' classificadas em trés categorias:
a) as de primeira geração: tecnologias de final de linha (end ofpipe) que
reduzem a poluição, mediante a incorporação de equipamentos de controle,
sem modificar o processo de produção;
b) a segunda geração de inovações tem caráter preventivo, e consiste tanto na
redefinição dos processos de produção quanto na composição de matérias
primas e insumos; e

as tecnologias limpas

-

-
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c) finalmente, inovações de terceira geração estão associadas ao campo da
biotecnologia, dos novos materiais e da eletroeletrônica, que possibilitam
uma larga substituição de materiais tóxicos de consumo difundido, por
outros menos tóxicos.

Schenini (1999) divide as tecnologias limpas em dois grupos: as Tecnologias Limpas

Gerenciais e as Tecnologias Limpas Operacionais.
As Tecnologias Limpas Operacionais envolvem métodos a serem utilizados em
primeiro lugar pela otimização do processo existente; seguido das modi fi cações nos
processos; e por fim, a substituição dos processos produtivos. Podem ser citados como
exemplos de tecnologias limpas operacionais os balanços energéticos

otimizados, a

antecipação e o monitoramento de riscos, a gestão de resíduos sólidos, o tratamento dc
efluentes líquidos, o tratamento das emanações aéreas, a eliminação/substituição de processos
poluentes, entre vários outros. (SCHENINI, 1999).
As Tecnologias Limpas Gerenciais reúnem modelos, métodos e ferramentas de apoio
ao gerenciamento empresarial. Os métodos são também escolhidos de acordo corn o problema

especifico de cada empresa, independente do tamanho da mesma e se aplicam a qualquer
atividade industrial, comercial ou de serviços. Exemplos destes métodos são a adoção e a

implementação dos sistemas de gestão ambiental, como a norma ISO 14001, e as normas
SA8000 c AA100, que tratam das questões da responsabilidade social. (SCHENINI, 1999).
Dc acordo com Misra (1996, apud SCHENINI, 1999, p. 42):
as melhorias obtidas pelas empresas que adotam tecnologias limpas são:
a) proteção ambiental;
b) melhorias nas condições de trabalho;
c) economia em matéria-prima e energia;
d) melhoria na qualidade dos produtos;
e) diminuição dos custos e perdas; e
L) incremento na produtividade e lucratividade.

Para Valle (1995, apud SCHENINI, 1999, p. 42):
as conseqüências na adoção dessas tecnologias é que após passar os processos
produtivos por uma reavaliação, é possível que ocorram mudanças que resultem em:
a) eliminação do uso de matérias primas e de insumos que contenham
elementos perigosos;
b) otimização das reações químicas, tendo como resultado a minimização do
uso de matérias primas e redução, no possível, da geração de resíduos;
c) segregação, na origem, dos resíduos perigosos dos não perigosos;
d) eliminação de vazamentos e perdas no processo;
e) promoção e estimulo ao reprocessamento c a reciclagem interna; e
t) integração do processo produtivo em um ciclo que também inclua as
alternativas para destruição dos resíduos e a maximização futura do
reaproveitamento dos produtos.
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Em relação ao Desenvolvimento Sustentável, pode-se afirmar que a utilização de
tecnologias limpas é altamente recomendada, visto que, conforme Schenini (1999, P. 40),
"tecnologia é um conjunto de conhecimentos que se aplicam a determinadas atividades
visando maximizar beneficios, melhoria ou desempenho."
Em uma organização, a maneira correta de aplicar estes conceitos é através da gestão
da responsabilidade ambiental e social, que serão apresentadas nos capítulos subseqüentes.

2.3 Gestão da Responsabilidade Ambiental

Schenini (1999) explica que a sociedade evoluiu muito e os países cresceram e
industrializaram-se, aperfeiçoando as técnicas de produção e gerenciamento. No entanto, esse

crescimento sem limites vem consumindo uma quantidade cada vez maior dos recursos finitos
da natureza, através da utilização como matérias-primas, ou como esgotos para seus rejeitos,
degradando

o solo, a atmosfera e a água. Neste sentido, toma-se clara a responsabilidade das

organizações em relação ao meio-ambiente, já que são ao mesmo tempo usuárias e
transformadoras dos recursos naturais.
Outra opinião relacionada é a descrita por Motta e Oliveira (2007), onde eles falam
sobre marketing ecológico. Segundo eles,
O marketing ecológico é um modo dc conceber e executar a relação de troca, com a
finalidade de que seja satisfatória para as partes que nela intervêm, a sociedade c o
meio ambiente, mediante o desenvolvimento, valoração, distribuição e promoção
por uma das partes de bens, serviços ou idéias que a outra parte necessita, de forma
que, ajudando a conservação c melhora do meio ambiente, contribuem ao
desenvolvimento sustentável da economia e da sociedade. (CALOMARDE, 2000,
aped MOTTA; OLIVEIRA, 2007, p. 52).

No entanto eles colocam que o marketing ecologic() deve ser visto como a criação de
diferencial competitivo, e não como mudança ideológica empresarial, e muito menos como
fator inviabilizador dos negócios.
A busca de alternativas para garanti r crescimento e sobrevivência no mercado de alta
competitividade tem estado permanentemente na agenda dos gestores organizacionai& É crescente a
utilização de estratégias e processos que melhor traduzam, junto com o lucro, a sensibilidade e
sintonia das organizações para as necessidades de seus clientes internos e externos, relativamente
questões de qualidade de produtos ou serviços oferecidos; à proteção e uso adequado de recursos do
meio ambiente natural; a relações éticas e justas para com trabalhadores, fornecedores e governos,
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como indicadores que retratam a responsabilidade social da organização para com a comunidade da
qual sofre e exerce influências (ASHLEY, 2005).
Seguindo a orientação da norma NBR ISO 14001, da ABNT (1996), a gestão ambiental
deve seguir o processo dinâmico e cíclico de planejar, implementar, verificar e analisar
criticamente. A norma diz que deve-se, para alcançar a certificação, seguir os passos e cumprir os
requisitos como um sistema, por isso também é chamada de Sistema de Gestão Ambiental.
Para Maimon (1996), SGA pode ser definido como um conjunto de procedimentos para
administrar uma organização, de forma a obter o melhor relacionamento com o meio ambiente.
Portanto, a essência de um Sistema de Gestão Ambiental está voltada para uma adequada e
eficiente gestão que está preocupada com os possiveis impactos que podem causar ao meio
ambiente.
Para iniciar a implantação de um SGA, primeiro deve-se verificar o posicionamento da
empresa em relação ao desafio ambiental; envolvendo a identificação dos pontos fortes, fracos,
oportunidades e ameaças. A ABNT, na NBR ISO 14001 (1996, p. 10) diz que "a politica
ambiental é o elemento motor para a implementação e o aprimoramento de sistema de gestão
ambiental". Uma vez identificada a posição da organização com relação A responsabilidade
ambiental, e assumido o seu compromisso nesse sentido, o passo seguinte é o planejamento, para
corrigir os eventuais desvios.
No planejamento, segundo o SEBRAE (2008), a organização deve seguir os seguintes
itens:
identificação dos aspectos ambientais da empresa;
identificação dos requisitos legais corporativos;
estabelecimento de indicadores internos dc desempenho ambiental;
estabelecimento de objetivos e metas alinhados com o compromisso
ambiental;
e) elaboração de planos e programas de gestão para o cumprimento dos
objetivos e metas estabelecidos. (SEBRAE, 2008, s.p.).

a)
b)
c)
d)

Ainda no planejamento, a empresa deve, em seguida, identificar os aspectos ambientais
relacionados à atividades, corno emissões atmosféricas, efluentes liquidos, resíduos, contaminação
da terra, impacto nas comunidades, uso de matéria-prima e de recursos naturais e outras emissões
ambientais. (SEBRAE, 2008).
No passo da implementação do sistema é que são tomadas as ações que irão corrigir as
atividades da empresa na questão ambiental. O SEBRAE (2008) mais uma vez sintetiza as
atividades necessárias para a implementação:
a) Estrutura e Responsabilidades - A definição das pessoas sejam responsáveis
pelos objetivos ambientais (QUEM do item planejamento), que tenham a
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autoridade e os recursos necessários para a realização das suas atividades (0
QUE A PRECISO do item planejamento);
b) Treinamento, Conscientização e Competências - Que todas as pessoas que
executam tarefas que podem criar impactos ambientais sejam treinadas
sobre a importância e operação do SGA, sobre os impactos ambientais que
suas tarefas podem causar, ao meio ambiente e como agir em situações de
emergências, evitando prejuízos ao meio ambiente;
c) Comunicação - Uma boa comunicação dentro da empresa sobre o SOA;
d) Documentação - Que todas as informações sobre do SOA estejam
documentadas;
e) Controle de Documentos - Que os documentos sejam elaborados,
aprovados e alterados por pessoas com conhecimento e autoridade, não
podendo existir documentos desatualizados na empresa e todas as pessoas
devem ter acesso aos documentos necessários para a execução de suas
tarefas;
E) Controle Operacional - Que todas as atividades, operações e processos que
possam causar impactos ambientais, estejam identificados junto com os
parâmetros (valores) aceitáveis de trabalho, devendo ser constantemente
controlados, ou seja, supervisionados;
g) Preparação e atendimento a emergências - Que todas as ações para atender
a acidentes e emergências, com impactos no meio ambiente já estejam
planejadas, padronizadas e documentadas em procedimentos. (SEBRAE,
2008, s.p.).

0 passo seguinte é o passo do monitorarnento ou auditoria, e tomadas de Kb- es corretivas.
Caso seja detectada alguma não-conformidade em alguma situação, deve-se identificar a causa
desta não conformidade, bem como a ação corretiva da mesma. Também deve-se fazer a
implementação das ações necessárias para que a não-conformidade não se repita. Outra função
pertinente à fase do monitoramento ou auditoria é o registro de todas as ações tomadas, assim
corno todos os registros necessários para a implementação do SGA e os pertinentes ao nível de
atendimento dos objetivos e metas planejados. (ABNT, 1996, p. 14).
O último passo do SOA é a melhoria continua, que começa pela análise critica do sistema
pela administração. Essa análise critica, segundo a ABNT (1996), deve ser feita de forma periódica
e num escopo amplo. A partir dessa análise critica a organização faz as adequações e melhorias
que se fizerem necessárias ao sistema, e o ciclo retoma novamente ao seu inicio, com a
(re)definição de sua política ambiental c planejamento do sistema de gestão ambiental.
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2.4 Gestão da Responsabilidade Social

Percebe-se um grande movimento das empresas cm direção ao desenvolvimento
sustentável, adaptando-se As novas exigências do mercado. Segundo Schenini (2005, p. 92),
as empresas desenvolvem-se de forma sustentável não apenas pelo beneficio
ambiental, mas, principalmente, pela sua razão econômica. E do interesse dom
empresário utilizar a tecnologia mais eficiente, que poupe mais matéria-prima, que
recicle os residuos da empresa, que evite conflitos com a comunidade, que previna
reclamações do cliente e que o livre das punições da lei.

Para Karkotli (2006, p. 41) "as organizações decididas a assumir suas responsabilidades
sociais defrontam-se, principalmente, com o problema de como determinar e avaliar o seu desempenho
social, seja para efeitos de diagnóstico, seja para acompanhamento das atividades ou para avaliação de
resultados".
Ashley (2005) diz que as organizações devem ter uma nova perspectiva em relação aos
impactos das decisões e ações de todos os stakeholders (acionistas, fiinciornirios, clientes,
fornecedores, enfim, todos os interessados envolvidos) associados aos negócios dela, como um
caminho para uma sociedade sustentável. Nesse sentido, ela diz que essa nova perspectiva aponta
três novos desafios As organizações:
a) primeiro desafio: avaliação de desempenho. Segundo a autora, a avaliação de

desempenho dos stakeholders deve levar em conta os aspectos ambientais, econômicos
e sociais;
b) segundo desafio: transcender as fronteiras da empresa. É preciso adotar novas

premissas, descentralizando a discussão sobre responsabilidade social, buscando a
responsabilidade social de todos os indivíduos, organizações e instituições cm suas
decisões e ações, considerando o poder de compra e consumo dos indivíduos, das
organizações privadas e públicas como fomentador de um mercado mais responsável, e
a formação profissional de nível técnico e superior para uma sociedade sustentável;
c) terceiro desafio: transparência organizacional. As empresas deverão, no cotidiano do

trato com seus stakeholders, construir relações de con fiança, reger suas relações por
normas de conduta, incentivar e adotar parcerias que agreguem valor mutuamente, e
tomar decisões empresariais considerando aspectos econômicos, ambientais e sociais.
Segundo Karkotli (2006) com a necessidade de definirem suas estratégias operacionais,
planejar as atividades que tam a desempenhar para a produção do bem ou do serviço, coordenar
esforços e os recursos disponíveis para atingir os resultados pré-definidos, as empresas precisam,

42

ainda, gerar valor e beneficios sociais para a comunidade onde estão inseridas. Assim, a
necessidade de elaboração do planejamento, desde então, assume uma fundamental importância para
as organizações que procuram uma atuação socialmente responsável.
Para Thompson Jr. e Strickland (apud ICARKOTLI, 2006), o plano estratégico de uma
organização constitui-se do desenvolvimento da missão e visão estratégicas, do estabelecimento de
objetivos de curto, médio e longo prazo, bem como das mudanças competitivas e as abordagens de
ação interna que devem ser utilizadas para atingir os resultados programados.
De acordo com Karkotli (2006), o desenvolvimento de planejamento com ênfase na
responsabilidade social requer uma mudança bastante significativa na filosofia e na prática gerencial
da maioria das organizações, sejam elas publicas ou privadas. Isso faz o empreendimento
organizacional passar, necessariamente, por uma fase de mudanças culturais e gerenciais, para
possibilitar novas formas de atuação, comportamentos e comunicação, além de novas técnicas e
práticas de planejamento, controle e avaliação organizacional e social.
Além disso, Fontes (apud KARKOTLI, 2006) complementa que o social não pode ser visto
como um mero gasto, mas como um importante investimento. Isso principalmente quando estiver
vinculado à promoção do desenvolvimento humano c social.
Assim, numa visão geral, responsabilidade social corporativa é toda e qualquer ação que
possa contribuir para a melhoria da qualidade de vida da sociedade, possibilitando que as
organizações demonstrem toda sua preocupação por meio de significativos projetos sociais

.

No entanto, deve-se considerar que a atuação responsável nem sempre é um ato voluntário
das empresas. 0 comportamento socialmente responsável, por ações fiscalizadoras e também pela
imagem da empresa que para o bem ou para o mal se projeta para os diferentes pUblicos.
Segundo Karkotli (2006), de acordo com documento elaborado pela UNCTAD estas
obrigações e questões decorrentes da responsabilidade social das empresas podem ser agrupadas da
seguinte forma:
a) obrigações para. com o desenvolvimento. Estas obrigações surgem do impacto das
empresas nas metas de desenvolvimento econômico dos países nos quais elas operam,
que pode ser positivo ou negativo;
b) obrigações sociopoliticas. Abrange a obrigação das empresas em não participar do
processo politico nos países em que atuam, em respeitar a soberania e sua integridade
cultural e cooperar com a política econômica e social;
c) proteção do consumidor. Com o crescimento dos negócios em nível internacional, as
questões de consumo, por sua vez, também passaram a ter um caráter internacional,
abrangendo tópicos relacionados ao marketing embalagem, vendas e segurança. Como
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resposta, organizações intergovernamentais desenvolveram uma nova area dedicada,
exclusivamente, às relações de consumo, bem como criaram códigos de conduta para lidar
com o possível dano que a atividade empresarial poderia gerar para o consumidor.
Conforme afirma Tenório (apud MARTINS, 2007, P. 71),
Quando as empresas atuam de maneira socialmente responsável, por questão de princípios,
diminuem os riscos referentes a greves, contingências ambientais e fiscais e vinculação da
imagem da empresa à escfindalos. Dessa forma, mesmo com investimentos menores e
custos maiores que os de seus conconcutes, a lógica da responsabilidade social corporativa
demonstra que essas ações São fundamentais para o negócio e para o sucesso da companhia
no longo prazo, não havendo justificativas para a eliminação desses investimentos, mesmo
em períodos de crise ou recessão.

A afirmação segue na direção de que os custos com ações de responsabilidade social são na
verdade investimentos, uma vez que proporcionam A empresa vantagens de diversas forms, e
evitam da mesma maneira vários problemas, tornando-se um diferencial competitivo obrigatório
para a manutenção de suas atividades a longo prazo, além de contribuir para a imagem da empresa.
Na mesma linha, porém com objetivo urn pouco diferente, Kotler (2000, apud MOTTA;
OLIVEIRA, 2007, p. 52, grifos do autor) sugere a adoção do marketing societal, que "em sua
definição, determina 'as necessidades, os desejos e os interesses dos mercados-alvo' e fornece 'as
satisfações desejadas mais eficaz e eficientemente do que a concorrência, de uma maneira que
preserve ou melhore o bem-estar do consumidor e da sociedade"'. Os autores explicam que o
"marketing societal refere-se à incorporação de considerações relativas aos problemas sociais As
estratégias de marketing desenvolvidas e implementadas com vistas a aumentar a aceitabilidade de
produtos". (EL-ANSARY, 1974, apud MOTTA; OLIVEIRA, 2007, p. 52).
De acordo com Karkotli (2006), na medida em que os negócios atravessam fronteiras, em
busca de novos mercados e de novos consumidores, problemas relacionados As práticas de boa
governança em relação ao consumidor aumentam. Esta questão pode se tomar mais relevante no
contexto de países menos desenvolvidos que podem não ter os recursos necessários ou a
estrutura regulatória adequada para lidar com tais problemas. O resultado pode ser o aumento do
risco de abuso dos direitos do consumidor. Em tais circunstancias, são necessárias medidas de
ações coordenadas, bem como a harmonização de padrões de proteção de consumo que vão alem das
floriteiras.
Já Ashley, (2005, p. 72), diz que "o compromisso social não pode ser considerado mera carta
de intenções. Toda empresa deve zelar por seus valores morais, da mesma forma que preza sua
qualidade, suas marcas e seus produtos.".
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Nesse sentido, conforme Melo (apud KARKO'TLI, 2006), é necessário superar o
entendimento mais imediato de que a responsabilidade social corporativa esta ligada às estratégias e
praticas voltadas e identificadas corn o engajamento da organização por meio de vies no âmbito da
caridade ou investimentos em projetos sociais. Muito mais que isso, a responsabilidade social que a
organização tem por obrigação pode ser identificada através de múltiplos aspectos, entre os quais se
destacam:
a) gerar valor para seus agentes internos (proprietários, investidores e colaboradores)
para que, em primeiro lugar, se justifiquem os recursos financeiros, humanos e materiais
utilizados pelo empreendimento;
b) gerar valor para a sociedade (governos, consumidores e o mercado como um todo),
disponibilizando bens ou serviços adequados, seguros e de algum significado para
melhorar a vida das pessoas;
c) prestar informações confiáveis;
d) promover comunicação eficaz e transparente para com colaboradores e agentes
externos;
e) recolher tributos devidos;
O racionalizar, ao máximo, a utilização de recursos naturais e adotar medidas de proteção

e preservação do meio ambiente;
incentivar a participação de dirigentes e colaboradores,

enquanto

cidadãos, na solução

de problemas da comunidade;
h) formar parcerias com outros organismos, de governos e da sociedade civil, para
identificar deficiências e promover o desenvolvimento da comunidade onde está
instalada;

i) transacionar de forma ética em toda a cadeia de relacionamento e outras partes
interessadas como fornecedores, colaboradores, clientes, entidades associativas

c

representativas, governos, entre outros.
A principal referência no que diz respeito ao acompanhamento e monitoramento das
atividades empresariais no Brasil são os Indicadores Ethos de Responsabilidade Social, realizados
pelo Instituto Ethos, já citados anteriormente. 0 Instituto Ethos se define como:
unia organização não-governamental criada com a missão de mobilizar, sensibilizar e
ajudar as empresas a gerir seus negócios de forma socialmente responsável, tornando-as
parceiras na construção de uma sociedade sustentável e justa. [...] Seus 1382 associados
[possuem] como característica principal o interesse em estabelecer padrões éticos de
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relacionamento com funcionários, clientes, fornecedores, comunidade, acionistas, poder
público e com o meio ambiente. [...] E hoje uma referência internacional no assunto e
desenvolve projetos em parceria com diversas entidades no mundo todo. (INSTITUTO
ETHOS, 2008).

O Instituo Ethos (2008) foi fundado em 1998 e trabalha em cinco linhas de atuação:
a) Ampliação do movimento de responsabilidade social empresarial;
b) Aprofundamento de práticas em RSE;
c) Influência sobre mercados c seus atores mais importantes, no sentido de criar uma
ambiente favorável à pratica da RSE;
d) Articulação do movimento de RSE com politicas públicas;
e) Produção dc informação.

O modelo de Responsabilidade Social proposto pelo Instituto Ethos (2008) é baseado nos
Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial, os quais fornecem parâmetros para as
empresas interessadas em Responsabilidade Social. Além disso, fornecem outra ferramenta
importante, o Guia de Elaboração do Relatório e Balanço Anual de Responsabilidade Social.
Estas ferramentas estabelecem padrões éticos de relacionamento com seus diversos públicos.
Através destas ferramentas é possível identificar o nível de engajamento e envolvimento da
empresa nesta questão. Os principais temas para ava liação da Responsabilidade Social nas
empresas são: valores

e transparência, público interno,

meio-ambiente, fornecedores,

consumidores, comunidade, governo e sociedade.
Especificamente em relação aos Indicadores Ethos de Responsabilidade Social, eles tanto
podem servir como uma auto-avaliação relativa à questão da responsabilidade social da empresa,
como para alimentar o banco de dados do Instituto, de forma confidencial. Este banco de dados
proporciona um benchmark com outras empresas, em especial as que possuem melhores práticas
de responsabilidade social. Segundo o próprio Instituto,
trata-se de uma ferramenta de uso essencialmente interno, que permite a avaliação da
gestão no que diz respeito à incorporação de práticas de responsabilidade social, além do
planejamento de estratégias e do monitoramento do desempenho geral da =pima.
(INSTITUTO ETHOS, 2008).

Os Indicadores Ethos de Responsabilidade Social abrangem os seguintes temas: valores,
transparência e governança, público interno, meio ambiente, fornecedores, consumidores e
clientes, comunidade e governo e sociedade.
A empresa que tiver interesse em ser avaliada nestes quesitos preenche um questionário
elaborado pelo Instituto. Após o envio, no dia seguinte o relatório fica disponível no site para
consulta da empresa. Os dados são utilizados para alimentar as estatísticas do Instituto, e caso haja
alguma eventual divulgação de caso, sempre é feita mediante autorização da empresa.
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A gestão de uma organização que se determina pela adoção das práticas de
responsabilidade social, segundo os conceitos mencionados anteriormente, chega mais perto de certa
maturidade, onde a empresa toma os seus direitos e obrigações como elementos implícitos it sua
própria existência, analogamente à cidadania de urna pessoa, ela se toma empresarialmente cidadã,
integrada de forma completa no mercado.
Outra instituição importante na questão da gestão da responsabilidade social é o II3ASE.
Segundo a própria instituição, o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE) "6
uma instituição de utilidade pública federal, sem fins lucrativos, sem vinculação religiosa e a partido
politico. Sua missão é a construção da democracia, combatendo desigualdades e esti mulando a
participação cidadã" (IBASE, 2008). Dentre os temas e campos de atuação do 'BASE está a
responsabilidade social e ética nas organizações.
Nessa linha, o BASE (2008), 'Desde 1997, desenvolve e aprimora modelos de balanço social
e, nos últimos anos, divulga dados e análises sobre o comportamento empresarial brasileiro."
objetivo 6 buscar a ética, as práticas responsáveis e a transparência das organizações, através do
preenchimento de requisitos, do acompanhamento da evolução do balanço social das empresas, e da
disseminação e fortalecimento de uma cultura de cobrança de responsabilidade das empresas.

0 modelo de balanço social fornecido pelo IBASE proporciona indicadores de
responsabilidade social organizacional. Segundo ele (2008), "0 balanço social é um demonstrativo
publicado anualmente pela empresa reunindo um conjunto de informações sobre os projetos,
beneficios e ações sociais dirigidas aos empregados, investidores, analistas de mercado, acionistas e it
comunidade." Através desta ferramenta a empresa mede, de forma detalhada, o nível dc
responsabilidade social em todos os seus detalhes, além de fornecer dados para o BASE, que
consolida e publica relatórios sobre o assunto.
Com relação as normas de responsabilidade social, pode-se citar as duas principais: a
norma SA8000 (Social Accountability 8000) e a AA1000 (Accountability 1000).
A norma SA8000 foi criada no final de 1997 por uma organização não-governamental
norte-americana conhecida por CEPAA — Council of Economics Priorities Accreditation
Agency. Hoje esta organização é chamada de SAI — Accountability International. Esta
certificação tem por objetivo a garantia dos direitos dos trabalhadores, promovendo a
padronização dos direitos em todos os setores de negócio e em todos os países. (SILVA,
2004).
Para esta certificação, o CEPAA criou requisitos rigorosos, objetivando a credibilidade
da mesma. Os requisitos variam conforme a localização geográfica, o tamanho da empresa e o
setor da indústria. Além disso, vale apontar que são baseados na Declaração Universal dos
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direitos humanos, a Organização Internacional do Trabalho, a Convenção das Nações Unidas
Sobre os Direitos da Criança, c no cumprimento da legislação local. (SILVA, 2004).
A norma SA8000 segue o principio de sistemas de gestão para a melhoria continua,
que se compõe, basicamente, de planejamento, implantação, controle ou auditoria e a

melhoria continua propriamente dita, recomeçando o ciclo. Segundo Griininger e Oliveira
(2008), a norma é composta por 9 requisitos:
a) Trabalho infantil: não é permitido;

b) Trabalho forçado: não é permitido;
c) Saúde e segurança: devem ser asseguradas;
d) Liberdade de associação e negociação coletiva: devem ser garantidas;
e) Discriminação: não é permitida;

f) Práticas disciplinares: não são permitidas;
g) Horário de trabalho: não deve ultrapassar 48 horas semanais, além de 12 horas
extras semanais, além de pelo menos um dia de descanso a cada 7 dias;
h) Remuneração: deve ser suficiente para cobrir custos de moradia, vestuário,
alimentação, além de uma renda extra;

i) Sistemas de gestão: deve existir um sistema de gestão que garanta a efetividade do
cumprimento de todos os requisitos da norma, através de documentação,
implementação, manutenção, comunicação e monitoramento da empresa em
relação as questões abordadas na norma, num processo de melhoria continua.

Além destes requisitos, algumas características primordiais devem ser seguidas pela
organização, como o comprometimento da alta administração, enfoque na prevenção c não na
reação, conformidade com regras, códigos e leis locais, sistema para ações corretivas,
participação dos funcionários, enfoque na melhoria continua e busca de fornecedores éticos.

Outra norma importante no que tange à responsabilidade social é a norma AA1000.
Criada em 1999 pelo Institute of Social and Ethical Accountability (ISEA), tem por objetivo
melhorar o desempenho geral das organizações por meio do aumento da qualidade da
responsabilidade social, da cidadania e ética, do relatório e auditoria social. (SILVA, 2004).

Esta norma não é uma certificação, em função de características próprias que dificultam a
padronização das exigências.

Grüninger e Oliveira (2008) explicam que a norma rege um processo cíclico de
melhoria continua tendo como principais passos a definição ou redefinição de valores, o
desenvolvimento de metas de performance ética e social e a avaliação e comunicação do
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desempenho com relação As metas estabelecidas. A figura 1 demonstra os passos do ciclo de
atividades do processo AA1000:

Avaliar performance
ética e social atual

"Scoping"

tdantificar os
stakeholders

Iniciar primeiro
tap de.auditektia

St

Identificar
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so re
se

ficagéo

N OS

Ktef

Medir
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Figura 1 - Exemplo de ciclo de atividades dentro do processo AA1000
Fonte: (GRONINGER; OLIVEIRA, 2008, p. 10)

Griininger e Oliveira (2008) explicam ainda que fazem parte da norma oito princípios
de qualidade, agrupados por Area de referência. Com relação a escopo c natureza do processo,
os princípios são: completude, materialidade e regularidade e oportunidade; com rein d- o ao
significado da informação, os princípios são a garantia e qualidade dos dados, a acessibilidade
e a qualidade da informação; e quanto à gestão do processo continuo, os princípios são a
integração de sistemas e a melhoria continua.
0 processo, segundo a norma, deve seguir um ciclo de atividades definido:
a) Planejamento;
b) Contabilidade social;
c) Auditoria e relatório social;
d) Integração dos sistemas;
e) Diálogo com stakeholders. (GRONINGER; OLIVEIRA, 2008).
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Notadamente o diálogo com os stakeholders é o diferencial deste sistema de gestão da
responsabilidade social. Segundo Griininger e Oliveira (2008, p. 11), a norma diz que "as
opiniões c necessidades de cada stakeholder devem integrar o processo, guiando a formação
de metas organizacionais em relação a cada parte interessada e de indicadores de performance
para avaliação destas metas". Assim, justamente esta relação com os stakeholders é que
legitima a empresa como sendo socialmente responsável.
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3 METODOLOGIA

Segundo Barral (2003, p. 75-76), a metodologia consiste em "especificar as operações
a serem realizadas e a forma como serão interpretados os resultados destas operações,
considerando-se o problema proposto". Já Cervo e Bervian (1983, p. 23) explicam que "o
método é a ordem que se deve impor aos diferentes processos necessários para atingir um fim
dado ou um resultado desejado". Ainda segundo eles, "0 método não se inventa. Depende do
objeto da pesquisa".
Desta forma, a metodologia procura orientar o leitor em relação à maneira com o qual
serio obtidos os dados de pesquisa, bem como estes dados serão tratados e analisados, para
afinal chegar à resolução dos objetivos propostos no trabalho.

3.1 Caracterização da Pesquisa

A caracterização do estudo identifica se como sendo um estudo de caso qualitativo
-

descritivo, uma vez que o assunto abordado não permite uma quantificação direta das
variáveis, por meio de recursos estatisticos. 0 ambiente natural como fonte direta de dados, o

pesquisador como instrumento fundamental e o caráter descritivo são características descritas
por Godoy (1995) para uma pesquisa qualitativa.
Da mesma forma, o estudo é descritivo, pois não tem a intenção de explicar o
fenômeno em si, mas sim descrever este fenômeno, na forma em que ele se propõe, segundo a
perspectiva dos participantes da situação em estudo, conforme ensina Godoy (1995). Cervo e
Bervian (1983, p. 55) ainda dizem que "a pesquisa descritiva observa, registra, analisa e
correlaciona fatos ou fenômenos (variáveis) sem manipula-los", conceito condizente com as
características do trabalho.
Em relação ao estudo de caso, Vergara (1997) diz que ele é circunscrito a uma ou
poucas unidades, entendidas essas como uma pessoa, uma família, um produto, uma empresa,
um órgão público, uma comunidade ou mesmo um pais. Tem caráter de profundidade e
detalhamento. Pode ou não ser realizado no campo.
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3.2 Tipo de Pesquisa

Barral (2003) diz que a melhor forma de pesquisa bibliográfica se di por meio de
consultas a temas específicos disponíveis na literatura. A coleta de dados da pesquisa
por meio de levantamento documental na NetFreedom Informática, a empresa estudada,
também chamados de dados primários, por não terem ainda sido pesquisados, avaliando-se
posição da mesma cm relação ao tema em estudo, e através de pesquisas bibliográficas e com

a utilização da Internet, também chamadas de dados secundários. Justamente pelas
características da pesquisa, por ser qualitativa, descritiva e feita somente através dc
levantamentos documentais, bibliográficos e pela internet não se tem população e amostra
neste estudo, uma vez que a amostra é a própria empresa estudada, dentro do seu contexto.

3.3 Técnica de Coleta de Dados

A técnica de coleta de dados, uma vez que a pesquisa é qualitativa e não prescinde de
um instrumento de coleta de dados, e ainda, é um estudo de caso, foi através de pesquisa
bibliográfica e levantamento de dados na própria empresa, através de observação e
levantamento documental.

3.4 Técnica de Análise dos Dados

Em função destas características, a análise dos dados foi feita sem utilização de
recursos estatísticos, através de uma abordagem dedutiva, que é quando, conforme explica

Barral (2003, p. 76) "uma proposição teórica geral é aplicada a um caso particular". Vergara
(1997) ainda ensina que os dados podem ser tratados de forma qualitativa e codificados de

forma mais estruturada, possibilitando a análise.
A partir desta estruturação foram desenvolvidos quadros e ilustrações referentes ao
tema. Da mesma forma, a interpretação e explicação dos dados levantados fazem parte da
analise destes dados, com vistas a atingir os objetivos do trabalho. Corn relação à proposta
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feita no trabalho, foram realizados comparativos

econômico-financeiros, dos aspectos

técnicos e dos aspectos de sustcntabilidade da proposição em relação às formas tradicionais.

3.5 Limitações do Estudo

As limitações do estudo compreendem os erros que possam ter ocorrido e as
dificuldades encontradas para a realização da mesma.
A principal limitação ao estudo foi o fato de que, uma vez que o estudo foi feito em
uma única empresa, não é possível determinar em que nível a proposta feita no trabalho seria

assumida por outras organizações do mesmo ramo de atividade, tendo então seu escopo
reduzido.
Além disso, deve-se considerar o período do estudo, realizado entre os meses de
setembro de 2007 e julho de 2008.
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4 ANALISE DOS DADOS

A análise dos dados demonstra o resultado do trabalho, através da fundamentação
apresentada anteriormente. É feita aqui a apresentação da empresa estudada, a NetFreedom
Informática cm seus detalhes, e apresentação dos estudos realizados na empresa no que diz
respeito à responsabilidade social, e quais ações ela pode implementar.

4.1 A NetFreedom Informática

A NetFreedom Informática é uma empresa essencialmente prestadora de serviços em
informática, tendo como foco principal a instalação e configuração de sistemas operacionais e
softwares, com o diferencial de ter capacidade técnica para implementar soluções
personalizadas a organizações através de software livre, em servidores de grande ou pequeno
porte.
A empresa fica localizada no bairro Forquilhinhas, em SAO Jose, Santa Catarina.
Devido ao seu pequeno porte e à atividade da empresa ser baseada ern prestação de serviços,
não possui ponto comercial. 0 estabelecimento é composto por escritório e laboratório técnico
onde são realizados os serviços. Eventuais equipamentos que se fizerem necessários para a
consecução dos serviços são adquiridos junto a distribuidoras locais de materiais para
informática, c instalados diretamente no cliente.
O escopo de atuação é amplo, uma vez que praticamente todos os setores da economia
e classes sociais hoje utilizam computadores. Segundo dados da consultoria Gartner,
publicadas no jornal O Globo de 17 de Janeiro de 2008, em 2007 foram vendidas 271,2
milhões de unidades de microcomputadores no mundo, o que representa um aumento de
13,4% em relação ao ano de 2006. Isto, e a flexibilidade de atuação da empresa, em função
dos atributos técnicos, proporcionam que ela possa atender desde clientes domésticos até
grandes empresas com servidores dedicados.
A NetFreedom não possui funcionários fixos. A empresa iniciou suas atividades em
Dezembro de 2007, apesar da idéia da organização já existir desde o inicio do ano de 2007.
Momentaneamente, a empresa dispõe do seu proprietário, Guilherme Alves, para a execução
da maioria dos serviços, e quando necessário se faz a contratação temporária de funcionários.
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Neste caso já foram contratados simultaneamente cerca de 60 pessoas, para a execução de um
trabalho. Isso demonstra claramente a capacidade de flexibilização da atuação da empresa.
Ern relação ao seu diferencial, é importante esclarecer que a empresa possui preparo
técnico para trabalhar com soluções para servidores, especialmente utilizando-se dc software
livre. Isto proporciona redução significativa de custos de software e muitas vezes de hardware
para a implementação de soluções, o que facilita e possibilita a adoção de práticas proativas
de responsabilidade social, tanto em parceria com outras organizações públicas ou privadas,
quanto de forma autônoma.
Também fica claro que a organização desde sua concepção é preocupada com a
situação da sociedade que a rodeia, e procura desenvolver projetos para futuramente prestar
serviços à comunidade, sedo consciente em relação aos conceitos anteriormente abordados em
relação à necessidade de ações em prol de todos, tendo certeza de que os beneficios
comunidade certamente se reverterão em beneficios à própria empresa, na medida em que ela
mesma e seus integrantes fazem parte desta mesma comunidade.
Estas ações são discutidas nos capítulos que seguem.

4.2 Identificação e Caracterização de Mks Sustentáveis a Serem Aplicadas Por
Empresas

Conforme visto anteriormente, a gama de ações possíveis na area sócio-ambiental é
grande. Depende muito mais das possibilidades e do interesse da empresa em colocá-las em
prática do que de outras questões. Além disso, a noção de ética e responsabilidade do
empresário, além de planejamento, é fundamental para o sucesso das ações implementadas.
Neste capitulo são destacadas algumas das várias ações possíveis de serem colocadas em
pratica por uma empresa de informática atuante na Grande Florianópolis como a NetFreedom.
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4.2.1 Ações Legais ou Obrigatórias

As ações legais a serem aplicadas por empresas são aquelas executadas por obrigação,
em função da legislação especifica a sua Area. De forma geral, existem diversas leis a serem
cumpridas por empresas, no que tange à sustentabilidade.
Com relação à empresa, as primeiras ações a serem realizada são relativas
formalização da mesma, com registros nos órgão competentes, como receita federal, junta
comercial e secretaria da fazenda estadual. 0 simples fato da formalização da empresa já
pressupõe requisitos mínimos para o seu funcionamento.
Em seguida deve ser levada em conta a formalização dos registros de seus
funcionários, através dos parâmetros contidos na Consolidação das Leis do Trabalho. O

cumprimento destas leis proporciona por si se) condições ideais e salários justos a seus
trabalhadores, bem como seus demais direitos.
Além destas noções básicas, para ser sustentável, qualquer organização deve cumprir
com suas obrigações relacionadas à legislação ambiental e A. legislação social.
Com relação ao cumprimento da legislação ambiental, no ato da abertura da empresa,
caso exista a possibilidade de danos ao meio-ambiente, os órgãos competentes poderão exigir
estudos de impacto, e a liberação de funcionamento somente se dará caso a empresa esteja cm
conformidade com a legislação desde

o seu projeto. Além disso, estando já em

funcionamento, ha o fato de a empresa ser punida caso cometa algum crime ambiental,
através de multa, reparação de danos ou mesmo cerceamento da liberdade de seus
responsáveis. A legislação ambiental brasileira, ao longo dos anos, tem ficado cada vez mais
rigorosa, a fim de evitar os grandes prejuízos causados por pessoas despreocupadas com a
sustentabilidade.
JA no caso da legislação social, como citado anteriormente, a Consolidação das Leis do
Trabalho desempenha função importante, já que dispõe sobre todos os direitos trabalhistas
dos empregados. Além disso, o Estatuto da Criança e do Adolescente garante todos os direitos
fundamentais inerentes à pessoa humana necessários para o seu desenvolvimento na
totalidade de suas virtudes. E, ainda, o Código de Defesa do Consumidor, que garante
relações de consumo justas entre consumidor e fornecedor, fundamental para a melhoria da
justiça social. Estas são apenas algumas ações que podem ser realizadas por empresas, que
simplesmente cumprem com suas obrigações legais.
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4.2_2 Ações Normativas

Ações normativas são ações não-obrigatórias,

porém recomendadas por

proporcionarem as organizações um padrão elevado de sustentabilidade. As ações normativas
sócio-ambientais a serem realizadas por empresas são a adoção da certificação NBR ISO
14001, SA8000 e do padrão AA1000.
A norma NBR ISO 14001 compreende ações gerenciais ambientais, no sentido de
criar um ciclo de melhoria continua na relação da empresa com

o meio ambiente.

Basicamente, é necessário fazer a identificação do posicionamento da política da empresa
com relação à responsabilidade ambiental, e partir para o planejamento, implantação, controle
e/ou auditoria, ações corretivas e melhoria continua, que é a avaliação gerencial do sistema
como um todo, eventual correção do sistema, e reinicio do ciclo. Este processo propicia a
adequação da empresa com os mais modernos padrões de sustentabilidade, no quesito
responsabilidade ambiental.
A norma SA8000 também segue o principio de sistemas de gestão para melhoria
continua, porem é voltada para a responsabilidade social. Ela funciona através de rigorosos
requisitos que devem ser satisfeitos através do sistema de gestão, compreendido pelos passos
de planejamento, implantação, controle ou auditoria e melhoria continua. 0 preenchimento
dos requisitos proporciona à organização garantir os direitos de seus trabalhadores, e ter uma
atitude proativa com relação à responsabilidade social.
ki a norma AA1000 não fornece certificação, porém disponibiliza um padrão que
objetiva melhorar o desempenho geral das organizações por meio do aumento da qualidade da
responsabilidade social, da cidadania e ética, do relatório e auditoria social. 0 processo é
baseado na definição ou redefinição de valores, no desenvolvimento de metas de performance
ética c social e na avaliação e comunicação do desempenho com relação is metas

estabelecidas. 0 principal diferencial da norma AA1000 é o diálogo com os stakeholders, o
que a torna socialmente responsável em todas as fases de seu processo produtivo e com todas
as pessoas envolvidas neste processo.
Como ferramentas auxiliares na gestão social podem ser utilizados os modelos de
balanço social e auditoria fornecidos pelo Instituto Ethos e pelo IBASE, que disponibilizam
uma forma confidvel de medir os indicadores sociais da empresa, além de fornecer parâmetros
e informações de como elevar o seu padrão de sustentabilidade no que se refere

responsabilidade social.
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4.2.3 Ações Voluntárias

Ações voluntárias são as ações que as empresas podem realizar independentemente de
normas ou padrões, apenas como forma de agir responsavelmente com sua comunidade ou
com o meio ambiente. As possibilidades são praticamente infinitas, no entanto são
relacionadas aqui algumas das ações que podem ser executadas.
O Comitê para a Democratização da Informática, preocupado com questões sócioambientais, propõe 10 ações cidadãs antes de qualquer indivíduo ou organização comprar um
novo equipamento de informática, e que podem ser seguidos pela NetFreedom (CDI, 2008):
a) Potencialize. Mantenha uma relação utilitária, e lido consumista, com a
tecnologia. Antes de pensar numa nova compra, cogite recondicionar seu
computador. Descarte-o apenas se ele não atende mais As suas necessidades e nem
vale a pena adaptá-lo para essa finalidade. Quanto mais trocas, mais lixo.
b) Doe. Em caso de mudança de equipamento, destine o antigo para quem
realmente vá usá-lo ou para instituições sociais que trabalham com inclusão digital.
No Brasil, 55% da população acima dos 10 anos jamais acessaram um computador.
O que se tomou inútil para você pode fazer a diferença para milhões de pessoas.
c) Ponha na balança. Ao adquirir um outro computador, lembre-se de que todo
consumo causa impacto no meio ambiente. Prefira as máquinas que agregam várias
funções, pois consomem menos energia, e os chamados produtos verdes de maneira
geral. Ainda que um pouco mais caros, eles são ecologicamente corretos.
d) Rejeite imitações. Evite comprar produtos de empresas que dão uma garantia
muita pequena e não demonstram qualquer sentido de responsabilidade social. E
fique longe dos produtos falsificados, produzidos sem qualquer preocupação
ambiental.
e) Informe-se. Procure saber se o fabricante do computador ou outro eletrônico que
você deseja comprar possui alguma certificação da serie ISO 14.000. Isso indica que
a empresa tem um sistema de gestão ambiental, garantindo a responsabilidade
ambiental de seus produtos e serviços.
I) Economize. Sempre que se ausentar de casa ou não for usar o computador,
mantenha-o desligado. E reduza a impressão sempre que puder, evitando gastos de
tinta e papel. Lixo tecnológico, preservação ambiental e eficiência energética

tomaram-se questões indissociáveis.
g) Mobilize. Ajude a disseminar os beneficios do consumo equilibrado e do descarte
apropriado para a qualidade de vida e do meio ambiente. Afinal, o que você retira de
só muda de lugar,
sua casa ou do seu escritório e joga fora não desaparece
prejudicando a todos, num efeito cascata.
h) Saiba mais. Entenda como se dá uma verdadeira reciclagem de computadores,
processo de alta complexidade e custo, mas que representa o único caminho seguro
contra riscos e danos. Esse conhecimento pode ser fail no sentido de
reinvindicarraos imediatamente uma legislação especifica para essa atividade e de
possibilitarmos que mais empresas no Brasil a pratiquem.
i) Participe. Leia, reflita e entre nas discussões sobre o lixo tecnológico. Esse debate
está estreitamente vinculado A sustentabilidade do planeta e não pode mais ser
adiado. E hora de buscarmos soluções reais para esse grande desafio.
j) Comece por você. Torne-se um consumidor consciente em tempo integral, através
de ações afirmativas que inspirem outros a seguir o exemplo. Nada é mais poderoso
do que um indivíduo atuando para a mudança social e fomentando a criação de urna
consciência coletiva. (CDI, 2008, s.p.).
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Percebe-se nestas ações propostas claramente preocupação não somente com a
responsabilidade sócio-ambiental, mas também responsabilidade econômica, em função das
vantagens obtidas, por exemplo, com a redução de custos para uma escola pública que recebe
doações de equipamentos não mais utilizados, e responsabilidade no aspecto cultural, já que
incentiva a obtenção de informação pelos indivíduos, e por conseqüência a mudança da
cultura destes.
Mais uma ação possível seria a doação de equipamentos de informática, tanto dentro
de uma proporção de seu faturamento, quanto de equipamentos obsoletos e não mais
utilizados. Os equipamentos novos podem ser adquiridos em distribuidoras por prego menor c
repassados à comunidade, em centros comunitários, escolas públicas e salas diversas de
inclusão digital. Os equipamentos obsoletos podem não estar servindo aos donos originais,
porem poderão ser muito ateis a pessoas carentes. Além disso, a NetFreedom pode liderar
campanhas para que empresas encaminhem a ela seus computadores antigos, ao invés de
simplesmente jogar no lixo, ou deixar guardado em alguma sala escura.
Seguindo esta linha, a NetFreedom pode também recuperar computadores antigos,
aproveitando peças de outras máquinas e inclusive colocando a funcionar unidades que
apresentam defeito. Além da ação social propriamente dita, há a importante ação ambiental, já
que se evita o descarte destes materiais na natureza ou em aterros sanitários, locais que são
inadequados para estes rejeitos que contém alta concentração de metais, inclusive metais
pesados.
Ainda neste sentido, os computadores ou peças que não são possíveis de se aproveitar
podem ser encaminhados corretamente à reciclagem. O Comitê para a Democratização da
Informática em Santa Catarina sugere, entre outras alternativas, a metareciclagem, onde as
peças não utilizadas são reutilizadas transformando-se em novos objetos que podem ser
comercializados. Segundo o Comitê, esta solução é benéfica ambientalmente, pois evita o
descarte incorreto, e também é benéfica socialmente, pois proporciona renda a pessoas em
situação financeiramente desfavorável. Além desta solução, é possível o encaminhamento
para separação e extração dos materiais, e posterior reciclagem destes.
No entanto, não necessariamente a NetFreedom precisa tomar atitudes responsáveis
que tenham relação direta com sua atividade empresarial. Uma das ações possíveis seria a
adoção de uma praça na cidade onde fica localizada, ficando responsável pela manutenção da
mesma. A ação proporciona um beneficio it comunidade, além de incentivar com que outras
empresas façam o mesmo, e que as pessoas o façam ern suas casas.
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Uma ação sempre bem-vinda e que serve a qualquer propósito social, ambiental c
cultural é a doação financeira. Claro que uma questão importantíssima neste caso é a correta
escolha de uma instituição que possa encaminhar honestamente os recursos, é fundamental
uma consulta anterior à idoneidade da instituição e das pessoas que a comandam. Por outro
lado, na regido da Grande Florianópolis existem várias instituições tradicionais que ajudam
comunidades carentes à muitos anos, o que já garante credibilidade.
Além de doação financeira, é possível a doação de bens ou serviços. Os bens podem
ser desde colchões a serem utilizados em albergues ou creches, até materiais de higiene

e

limpeza, a serem utilizados em qualquer local que seja necessário. Os serviços podem ser
prestados através de voluntariado. Não sendo necessariamente algo diretamente ligado
profissão do voluntário, muitas vezes pode ser pequenos serviços prestados a instituições.
O voluntariado na verdade também pode assumir diversas formas. Um dos exemplos
bonitos é a diversão e a distração de crianças, em especial crianças que possuem cancer que
voluntários fazem no Hospital Infantil Joana de Gusmão, em Florianópolis. É plenamente
possível que a NetFreedom incentive e participe, com seus colaboradores, de ações dc
voluntariado das mais diversas formas, seja em escolas, hospitais, ou outras instituições.
Outra forma de ser responsável socialmente é através da cessão de funcionários, em
determinado período de seu horário de expediente para uma atividade junto a alguma
instituição, ou executando alguma ação de incentivo, ou firmando parcerias neste sentido. Da
mesma forma, a cessão de funcionários para que executem ações culturais, ajudando na
divulgação de eventos culturais da região, ou na própria execução destes eventos.
Seguindo o raciocínio, o patrocínio de eventos culturais, especialmente para
comunidades carentes, é uma possibilidade interessante. Eventos musicais abertos e gratuitos,
realizados nos bairros, é urna forma de aproximar a comunidade da cultura. Peças de teatro e
lançamento de livros nas escolas fazem com que as crianças se aproximem e tomem gosto
pelas artes. Estes eventos culturais, entre outros, podem ser patrocinados pela NetFreedom.
Uma ação social, cultural, e porque não dizer também ambiental, é a assistência
alguma biblioteca pública. As bibliotecas públicas em geral dependem dos governos, e na
maior parte das vezes acabam dependendo mesmo de doações e apoio da comunidade. A
disponibilização de livros novos, modernos ou históricos, mas que interessem à comunidade,
pode aproximar as pessoas da biblioteca e dos livros, c disseminar, por assim dizer, o
conhecimento entre elas. Porém também é preciso informar a comunidade cm relação
importância da biblioteca, tanto para que ela a utilize, quanto para que ela a valorize,
cuidando dos seus livros, e quem sabe até colaborando com outros exemplares.
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0 incentivo e a execução propriamente dita do plantio de árvores é mais uma
possibilidade de ação ambientalmente responsável. Esta ação é utilizada por alguns eventos
ou algumas empresas com o objetivo de neutralizar a quantidade de carbono emitida por suas
atividades. Porém a NetFreedom pode não só ser uma empresa "carbono zero", mas criar
campanhas proativas de plantio e manutenção de árvores e bosques, em dias específicos do
ano ou do mês, envolvendo inclusive seus stakeholders.
Uma outra ação de responsabilidade social perfeitamente possível de ser colocada em
prática pela NetFreedom é a consulta de seus fornecedores e a não-negociação com

fornecedores ou marcas que utilizam a mão-de-obra infantil. Muitas empresas já utilizam esta
prática, c a adoção deste filtro é de suma importância, em larga escala, para contribuir para o
fim da exploração das crianças, em especial em países pobres.
Como complemento, no quadro 3 segue um resumo das ações possíveis de serem
implementadas por empresas da Grande Florianópolis, e em especial pela NetFreedom
Informática, em todos os seus tipos. 0 quadro ilustra de forma geral as ações:

TIPOS DE AÇÃO SUSTENTÁVEL
Ações Legais ou Obrigatórias

Ações Normativas

AÇÃO A SER IMPLEMENTADA
Registos legais da empresa, junto a Receita Federal,
Junta Comercial, Secretaria da Fazenda, entre outros;
Registros dos funcionários, e cumprimento da CLT;
Cumprimento da legislação ambiental, como avaliação
de impacto ambiental, Licenciamento, Lei de Crimes
Ambientais, entre outras;
Cumprimento da legislação social, como Código de
Defesa do Consumidor, Estatuto da criança e do
Adolescente, Lei Catarinense de Homogeneização
Social, entre outras.
Norma de Sistema de Gestão Ambiental NBR ISO
14001;

Normas de Sistema de Gestão Social SA8000 e
AA1000.

Ações

Voluntárias

Escolha correta na compra de um computador,
Doação de computadores obsoletos não-utilizados;
Recuperação de computadores antigos;
Encaminhamento correto de residuos para reciclagem;
Adoção de praça;
Doação financeira;
Doação de bens ou serviços;
Cessão de parte do horário de trabalho de funcionários;
Patrocinio de eventos culturais;
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Ações Voluntárias (cont)

Assistencia à bibliotecas públicas;

Plantio de Arvores;
Escolha de fornecedores que não utilizem mão-de-obra
infantil;
Entre muitas outras.
Quadro 3 — Quadro geral de possíveis ações sustentáveis.
Fonte: Dados primários

4.3 Proposição de Ação Sustentável

Neste capitulo segue uma proposição de ação sustentável a ser realizada pela
NetFreedom Informática. A proposição é estruturada em seus aspectos técnicos, com sua
estrutura fisica, utilização de software livre, utilização de software proprietário e utilização de
software livre mesclado com proprietário. Além dos aspectos técnicos, são abordados os
aspectos sociais, aspectos ambientais, aspectos culturais e aspectos econômicos.

4.3.1 Terminal Server (Servidor de Terminais): Aspectos Técnicos

0 Terminal Server, ou Servidor de Terminais, é um sistema que permite utilizar

microcomputadores ligados através da rede ao servidor, utilizando os recursos do mesmo,
tanto de hardware (parte fisica) quanto de software (sistema operacional e programas)
independentemente dos recursos do próprio terminal.

Para melhor exemplificar o funcionamento do sistema, a seguir temos a figura 2, que
representa uma estrutura basic a de rede, ern seu formato tradicional:
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SERVIDOR

4ki

Figura 2 - Rede de computadores em seu formato tradicional
Fonte: Dados primários

Na estrutura tradicional, como se pode perceber, os computadores da rede têm acesso
independente à rede, e desta forma, precisam ter todos os recursos de forma independente
para seu correto funcionamento, uma vez que não pode aproveitar nenhum recurso de outra
máquina. Com este tipo de estrutura, pode-se no máximo utilizar o servidor para tarefas
especificas, como o armazenamento de dados, por exemplo. No entanto, ainda assim, cada
computador da rede necessita possuir todos os recursos, como o sistema operacional
instalado, e os softwares utilizados, bem como o hardware necessá ri o para rodar estes
programas.
JA utilizando o sistema de Terminal Server, os terminais utilizam um minima de
recurso de si próprios, utilizando o servidor como ponto central para a maior parte do
trabalho, como demonstrado na figura 3:
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INTERNET

TERM IN AI S L EV ES

SERVIDOR
LINUX OU WINDOWS SERVER

Figura 3 — Modelo de rede com servidor de terminais
Fonte: Dados primários

Utilizando este sistema, todos os terminais devem antes conectar-se ao servidor, para
este então fornecer os recursos para o trabalho. Neste caso, a partir do momento em que o
terminal acessa o servidor, o hardware e o software utilizados efetivamente são os que estão
instalados no servidor, na prática como se os terminais fossem monitores, teclados e mouses
ligados diretamente a ele.
Para a implantação do servidor de terminais, podem ser utilizados tanto softwares
livres quanto softwares proprietários, tendo estes suas vantagens e desvantagens, e podendo
ser indicados um ou outro conforme a aplicação e a necessidade de recursos, além da
disponibilidade de equipamentos e financeira. Como o objetivo é a implantação de um
sistema que privilegie a sustentabilidade, em todas as suas faces, o foco sera em um sistema
de servidor de terminais o mais simples e funcional possível, sem maiores exigências com
relação a equipamentos, e que proporcione a utilização dos programas e recursos informáticos
mais comuns, tais como acesso à internet, editores de texto, planilha eletrônica, gravação dc
mídias, entre outros. A proposta será baseada em uma rede de um servidor e vinte e cinco

terminais, em função do melhor aproveitamento das peças e recursos,
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4.3.1.1 Estrutura Física

A estrutura fisica necessária para a implementação do sistema é o servidor, que deve
ser um computador especifico para a função, que fica separado dos terminais e não é utilizado
diretamente. A capacidade de processamento e de trabalho do servidor será definida conforme
quantidade de usuários simultâneos que irão utilizar o sistema, o que pode ser medido
facilmente através da quantidade de terminais a serem ligados ao servidor. Em alguns casos
torna-se interessante a divisão do trabalho em mais de um servidor, proporcionando maior
estabilidade e velocidade ao sistema como um todo. A indicação padrão que proporciona o
melhor custo/beneficio seria a de um servidor para cada 25 terminais. Desta forma, o servidor
não precisa ser um grande computador, com recursos muito avançados, e principalmente caro,
e, além disso, caso haja alguma pane no mesmo, serão poucas pessoas a ficarem sem acesso.
No quadro 4 estão os requisitos, e os valores atuais para um servidor de terminais:

Equipamento

Valor aproximado em Junho/2008

Computador AMD AM2 Athlon64 X2
4800+, 2Gb Memória RAM, Disco Rígido
250Gb, Periféricos Básicos, Sem Monitor.

R$ 1200,00

Quadro 4 — Sugestão e valor do hardware para servidor de terminais.
Fonte: Dados primários

Nab há necessidade de que o computador a ser utilizado como servidor seja projetado
especificamente para isso, apesar de ser desejável. 0 problema é que este tipo de máquina
costuma ter tecnologias diferenciadas, e em função disto possuir um custo muito maior, o que
sai do foco do trabalho, apesar de ser útil em vários outros casos.
Em relação aos terminais, pode ser utilizado praticamente qualquer microcomputador
com até 10 anos de uso, desde que esteja em funcionamento. Os requisitos são mínimos, e
podem inclusive ser utilizadas máquinas sem o disco rígido, já que todos os dados são
gravados no servidor. Além do reaproveitamento dos computadores, a não necessidade de
componentes proporciona economia de energia elétrica. É claro que além dos computadores
são necessários o monitor, teclado e mouse.
Virtualmente, podem ser utilizados terminais com processador a partir de Pentium
100MHz e 8Mb de memória RAM, além de drive de disquete e placa de video, sem
necessidade de disco rígido, ou mesmo os antigos 486, porém a indicação ideal são terminais
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a partir de Pentium MMX 233MHz com 32mb de memória RAM, o que ainda são máquinas
com até 10 anos de idade, inúteis para serem utilizadas com os softwares atuais. A intenção de

obtenção destas máquinas é justamente através de doação, ou mesmo de recuperação de
computadores que seriam jogados no lixo. Uma vez que os recursos necessários para serem
utilizados como terminais são mínimos, um volume enorme destas máquinas pode ser
aproveitado, desde que estejam em funcionamento, ou em condições de serem colocadas cm
atividade.
No quadro 5 tem-se um comparativo de custo aproximado de 25 computadores novos
de padrão simples, e do reaproveitamento de máquinas antigas, obtidas através de doação:

Computadores novos, com monitor
Unidade
Total 25 PC's

R$ I 1 00,00
R$ 27500,00

Computadores antigos, com monitor e
manutenção realizada (funcional)
Unidade
R$ 50,00
Total 25 PC's
R$ 1250,00

Quadro 5- Comparativo de custo computadores novos e computadores reaproveitados.
Fonte: Dados primários

Além destes componentes, é importante que a estrutura de rede seja bem montada, c
com equipamentos de boa qualidade. 0 investimento neste tipo de equipamento geralmente
baixo, c torna-se fundamental uma boa estrutura de rede para o bom funcionamento do

sistema, uma vez que muitas informações, em especial a "tela" que o usuário visualiza no
terminal são todos transferidos através da rede do servidor para os terminais, c os cliques e
movimentos do mouse e digitação do teclado são transferidos de volta ao servidor. No quadro
6 estão os custos aproximados de material para a montagem da rede:

Equipamentos
Switch
Cabos e Conectores
Canaletas
Total
Quadro 6- Custo aproximado para montagem de rede
Fonte: Dados primários

Valor aproximado em Junho/2008
R$ 350,00
R$ 250,00
R$ 150,00
R$ 750,00

66

4.3. L2 Software Livre

Segundo a Free Software Foundation (2008, s.p., tradução nossa), "o software livre 6
um software que dá ao usuário a liberdade de compartilhá-lo, estudá-lo e modified-to. 0
chamamos de software livre porque o usuário é livre". Essa é uma definição resumida do que

é software livre, mas o que interessa ao trabalho é a possibilidade de utilização, modificação e
redistribuição, sem restrições, dos softwares utilizados para a implementação do servidor de
terminais.
Para utilização de software livre para a implementação do Terminal Server é utilizada
uma versão do sistema operacional Linux, conforme características necessárias no local da
implementação, como uma escola ou um centro de inclusão digital, por exemplo. Existem
diversas versões, ou como são chamadas, distribuições, e dentre as mais utilizadas pelo
mundo estão as Ubuntu, Kubuntu, Mandriva, Cent0S, Suse, Fedora e Debian, cada uma com
suas características próprias. Além da distribuição Linux, existe uma série de outros
softwares, igualmente livres, que proporcionam com que os terminais acessem o servidor
como se fossem monitores, teclados e mouses ligados diretamente ao servidor. A estrutura de
software permite que o terminal trabalhe apenas com uma pequena parte da carga, e o restante
fica a cargo do servidor. No quadro 7 tem-se uma sugestão de uma coleção de softwares livres
que atendem a todos os principais requisitos de utilização mais comuns:

Nome do Programa
Ubuntu/Kubuntu Linux
OpenOffice.org Writer
OpenOffice_org Cale
OpenOffice.org Impress
Mozilla Firefox
Mozilla Thunderbird
Kpdf
Pidgin/aMSN/Mercury
K3b
Quadro 7— Sugestão de coleção de sofhvares Byres
Fonte: Dados primários

Função
Sistema Operacional
Editor de Texto
Planilha Eletrônica
Apresentações
Navegador de Internet
Leitor e Agregador de E-mails e Noticias
Leitor de Arquivos PDF
Mensageiros Instantâneos
Gravador de CD's e DVD's

67

Entre muitos outros softwares disponíveis para as mais diversas funções. A menos que
o usuário tenha alguma necessidade de software especifica, onde este só possua versão
compatível com o sistema operacional proprietário, os softwares listados suprirão todas as
necessidades.
O processo do funcionamento do servidor de terminais utilizando Linux funciona da
seguinte forma, com eventuais variações conforme o caso: com o servidor já ligado c
funcionando, liga-se o terminal. 0 terminal ao ser ligado, executa um pequeno software que
fica no disquete dele, que ativa sua placa de rede, e faz a primeira conexão com o servidor. 0
servidor, ao ser contactado, envia as informações necessárias para que o terminal inicialize o
sistema operacional pela rede, diretamente do servidor, já como se fimcionasse como monitor,
teclado e mouse do mesmo. Após este carregamento, a parte gráfica já inicializa no terminal,
e ele já pode ser utilizado. Em terminais Pentium MMX 233MHz, todo este processo leva em
tomo de um minuto a um minuto e meio, já que a maior parte da carga de trabalho fica com o
servidor, que possui muito mais recursos.
As principais vantagens da utilização de um sistema de servidor de terminais
utilizando-se software livre é a substancial redução de custos com as licenças do software
(como pode ser observado no quadro 8), que existem, mas não precisam ser compradas para
utilização, a redução de custos com manutenção, uma vez que o software livre é por
concepção mais estável e mais seguro, além de ser imune a virus e outras pragas virtuais, e a
possibilidade de reaproveitamento de microcomputadores antigos e não mais utilizados. Além
disso, todos os softwares são legais.

Software Proprietário Custo de Licença por Software Livre
(Básico)

Computador

Windows XP Home

R$ 220,00

Linux Debian,

Ubuntu, Kubuntu,
Mandriva ou Fedora
R$ 5500,00
Total 25 terminais
Total 25 terminais
Comparativo
custo
sistema
operacional
proprietário
e livre
Quadro 8 -

Custo de Licença por
Computador
R$ 0,00

R$ 0,00

Fonte: Dados primarios

Uma das principais desvantagens da utilização do software livre em sistemas de
servidor de terminais é a incompatibilidade com determinados softwares específicos eiou
especializados que foram desenvolvidos para funcionar em outros sistemas operacionais,
apesar de existirem técnicas que proporcionam a compatibilidade para alguns software& A
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dificuldade em encontrar técnicos capacitados para a manutenção deste tipo de software, além
do alto custo deste tipo de serviço especializado também é um empecilho para a utilização
deste sistema.

4.3.1.3 Software proprietário

A opção alternativa à utilização do software livre seria a utilização de software
proprietário. Para a implantação de um sistema de servidor de terminais desta maneira, de
forma geral o resultado é o mesmo, mudam apenas alguns requisitos para o funcionamento.
0 software principal utilizado seria o Windows Server 2003 ou 2008. Estas versões
são especificas para servidores, e possuem características diferenciadas em relação as versões

domésticas, que fazem com que elas tenham a função de servidor de terminais através de
configurações especificas. Deve-se também possuir, além da licença de utilização do sistema
operacional do servidor, uma licença para cada terminal que for utilizado. Justamente a

questão do alto custo das licenças do Windows é um grande empecilho para a implantação de
um sistema de servidor de terminais, já que, conforme se pode verificar no quadro 9, o custo
de software ultrapassa o custo do hardware, principalmente se considerarmos que os serviços
de instalação da rede e dos softwares, além dos terminais, forem adquiridos através de
doação:

Software/Li cença

Valor aproximado em Junho/2008

Windows Server Enterprise Edition 2008

R$ 5500,00

Licença por Terminal para Acesso ao
Servidor
Licença do Sistema Operacional Local do
Terminal (Windows Vista Starter)

R$ 200,00

Total Para 25 Terminais

R$ 13000,00

R$ 100,00

Quaiiro 9 — Custos aproximados para software proprietário para servidor e terminais
Fonte: Dados primários

Aqui não estão sendo considerados outros custos de software, como suite Office, pois
hi opções de software livre disponíveis e compatíveis, como o próprio OpenOffice.org
indicado anteriormente para o Linux.
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Em relação à estrutura fisica, para o servidor, de forma geral, ele deve possuir as
mesmas características que o servidor utilizado com software livre, apenas necessita de mais
memória RAM (4Gb ao invés de 2Gb do Linux) e um disco rígido com maior capacidade
(500Gb ao invés de 250Gb), por ser característico do sistema operacional utilizar mais destes
recursos.
JA para os terminais a configuração muda bastante. 0 motivo é que para acessar o
servidor, o terminal deve primeiramente iniciar um sistema operacional Windows completo,
para então poder conectar-se pela rede ao servidor, e utilizar os recursos do mesmo. Desta
forma, o terminal precisa ter recursos suficientes para iniciar o sistema operacional local, além
de ter a licença de utilização deste software.
Assim, o processo de inicialização do Windows Terminal Server é um pouco
diferente: primeiro, como comentado anteriormente, deve-se inicializar o sistema operacional
local do terminal. A partir de então, através do sistema operacional local é executado um
software que faz a conexão com o servidor, e a partir de então, o terminal tem acesso à tela do
servidor, como se fosse o monitor ligado diretamente a ele.
Em relação à estrutura de rede, a necessidade é idêntica à anterior, ou seja, é a mesma,
quando se utiliza software livre ou proprietário, por terem características básicas muito
parecidas de funcionamento após a inicializaçâo.
As principais vantagens em relação à utilização do software proprietário são em
especial a compatibilidade com a grande maioria dos softwares desenvolvidos, uma vez que a
maioria das pessoas utiliza este sistema operacional. Além disso, é muito mais fácil encontrar
técnicos capacitados para trabalhar com este tipo de software, e em conseqüência o custo da
hora técnica é reduzido. No entanto existem desvantagens, como o alto custo das licenças,
tanto do servidor como dos sistemas operacionais locais dos terminais e da conexão como
terminal no servidor. A compatibilidade também existe com virus e pragas virtuais cm geral,
além da menor estabilidade e segurança do sistema, o que aumenta muito as horas de
manutenção necessária para este tipo de sistema, principalmente em função da utilização
simultâneo por várias pessoas.

Em relação as licenças de uso, o custo pode ser reduzido através de doações de
licenças, tanto pelo fabricante de software quanto por outras organizações, através de
parcerias ou mesmo por ter licenças ociosas por substituição ou atualização de versão.
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4.3.1.4 Software Livre e Proprietário Mesclados

Uma outra alternativa é a utilização mesclada de softwares livres e proprietários,
utilizando dois servidores. É possível reduzir os custos dos sistemas operacionais locais dos
terminais utilizando versões de Linux que apenas conectem ao servidor, e a partir do
momento da conexão, a tela sera a do software proprietário. A figura 4 demonstra
graficamente o funcionamento desta estrutura mesclada, para melhor compreensão:

SERVIDOR
LINUX

eti

Figura 4 — Modelo de rede com servidor de terminais mesclado software livre e proprietário
Fonte: Dados primários

0 processo de inicialização do sistema mesclado é diferente das outras duas formas.
Primeiramente, ao se ligar o terminal, ele executa um pequeno software do disquete que ativa
sua placa de rede. Em seguida, o servidor Linux envia as informações necessárias ao terminal
para que ele inicialize. Até o momento de inicializar a interface gráfica, o processo é o mesmo
de quando da utilização do servidor de terminais Linux. No entanto, a partir deste momento, a
interface gráfica carregada é a do servidor Windows, dando aceso ao mesmo. Desta forma, é
possível aproveitar as vantagens de utilizar os terminais leves (que é a denominação correta

destes tipos de terminais) com máquinas antigas e não mais utilizadas, e não necessitar das
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licenças locais, c ao mesmo tempo ter acesso A. interface do sistema operacional mais
compatível como os softwares específicos.
De qualquer forma, as licenças do sistema operacional do servidor e da conexão dos
terminais devem existir, sendo ou não doadas, além do custo com o segundo servidor.
Para melhor ilustrar, de forma comparativa, o quadro 10 apresenta o custo aproximado
das diversas formas de implementação do servidor de terminais, bem como os valores de

implementação de uma rede tradicional, agregando as informações de quadros anteriores:

Item

Rede tradicional

Servidor de terminais
(software livre)

Servidor de terminais Servidor de terminais
(software proprietário) (software proprietário
mesclado com livre)

R$ 1.200,00

R$ 1.200,00

R$ 1.400,00

R$ 1.400,00

R$ 750,00

R$ 750,00

R$ 750,00

R$ 750,00

25 terminais
funcionais,
com monitor

R$ 27.500,00

RS 1.250,00

R$ 27.500,00

R$ 27.500,00

Licenças
softwares

R$ 5.500,00

R$ 0,00

R$ 13.000,00

R$ 10.500,00

Total

R$ 34.950,00

R$ 3.200,00

R$ 45.850,00

R$ 43.350,00

Scrvidor novo
Rede

Qliadro 10— Comparativo de custo aproximado rede tradicional x servidor de terminais com 25 terminais.
Fonte: Dados Primários

4.3.2 Aspectos Sociais

0 principal aspecto social desta ação é a possibilidade de inclusão digital de pessoas

carentes e que não possuem acesso a computadores.
0 mercado de trabalho cada vez mais exige que as pessoas saibam utilizar as novas
ferramentas tecnológicas. Desde indústrias, que as utilizam para o controle da produção das

suas máquinas, ate o comércio, que a utiliza largamente, praticamente todas as áreas estio
invariavelmente aproveitando-se do conforto e produtividade dos computadores.
Desta forma, a redução do "apartheid digital" (BAGGIO, 2000) é fundamental para
que se reduzam também as desigualdades sociais, e se crie mais oportunidades para estas
pessoas. Assim, os chamados analfabetos digitais têm oportunidade de aprender a lidar com
estas máquinas, e alfabetizar-se, neste sentido.
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Nessa linha de pensamento, podemos pensar na vantagem social justamente no sentido
econômico, onde a pessoa que tem oportunidade de ter maior contato com o computador, e

assim aprender a lidar com ele e seus recursos, tem também mais oportunidade de emprego, e
também de maior renda, uma vez que ela se qualifica. Desta forma, possibilita maiores
oportunidades tanto para si quanto para sua família e para sua comunidade.
Outro aspecto importante é justamente o fato de proporcionar, ao mesmo tempo, a
ocupação de crianças e jovens. Assim como outros vários projetos sociais, um telecentro que
disponibilize a urna comunidade computadores faz corn que os jovens a as crianças saiam das
ruas, onde podem se envolver com drogas, roubos, furtos e outras delinqüências. Nos
telecentros eles têm a oportunidade de ocupar seu tempo com atividades construtivas,

aprendendo a utilizar o computador, se informando em relação ao mundo, e, durante o
desenvolvimento de sua personalidade, pesquisando sobre seus interesses. Ainda que a

intern& disponibilize informações de todos os tipos, boas e más, construtivas e destrutivas,
existe ainda assim a possibilidade de escolha, o que muitas vezes na rua não acontece.
Além disso, estes centros de inclusão digital possibilitam um grande apoio nos
trabalhos escolares, uma vez que proporcionam a possibilidade de pesquisa além da aula e dos
materiais escolares tradicionais. Um centro de inclusão digital em uma escola pública
certamente propiciará uma melhor aprendizagem por parte de seus alunos.

4.3.3 Aspectos Ambientais

A questão ambiental desta ação pode estar à principio não muito clara. No entanto, o
reaproveitamento ou eventual encaminhamento correto dos resíduos informáticos são dc suma

importância.
Segundo o Comitê para Democratização da Informática (2008), somente no Brasil, 10
milhões de computadores são vendidos por ano, e por enquanto um milhão de computadores é
jogado no lixo por ano, porém este número vem crescendo em escala alarmante. No mundo,

segundo 0 Globo OnLine, mais de 271 milhões de computadores foram vendidos no ano de
2007_

Em especial os equipamentos antigos possuem alta carga de materiais tóxicos e metais
pesados. Um monitor possui cerca de um quilo de chumbo, enquanto mercúrio e cádmio
também são depositados junto com os detritos tecnológicos.
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Ainda, conforme estudos da Universidade das Nações Unidas (2004), sic) utilizadas
pelo menos 10 vezes o peso do computador em combustível fóssil e componentes químicos
para produzi-lo, muito mais do que o utilizado para produzir automóveis ou produtos de
refrigeração, que gira entre uma e duas vezes o seu peso de consumo de combustíveis fósseis
para ser produzido.
Desta forma, a questão do reaproveitamento de computadores antigos converte-se em
questão fundamental. E justamente o sistema de terminais permite o reaproveitamcnto.
No modelo proposto anteriormente, utilizando-se 25 terminais, teríamos a
possibilidade de somente em uma pequena rede reaproveitar 25 computadores que teriam um
destino duvidoso, possivelmente em lixões, contaminando a natureza. Além disso, a
possibilidade de reaproveitamento de algumas peças de máquinas que já não funcionam mais
também é opção, já que podem ser utilizadas na manutenção destes terminais, e em alguns
casos inclusive do servidor.
Nesta direção, as peças e equipamentos que já não tiverem mais a sua funcionalidade

deverão ser encaminhadas para a correta separação e reciclagem. .1d existe na regido
recicladores especializados em equipamentos tecnológicos, que podem separar os
componentes e reaproveitar os materiais ali contidos, evitando ou reduzindo a sua extração
novamente da natureza.
Sem dúvida, urna campanha realizada junto a empresas no sentido de coletar
equipamentos antigos, que estão sendo substituidos ou não possuem mais serventia,
propiciaria subsídios para montar os centros de inclusão digital a partir destas máquinas, além
de evitar o descarte incorreto dos computadores.

4.3.4 Aspectos Culturais

Os aspectos culturais do servidor de terminais surgem junto com os aspectos sociais.
Uma vez que uma determinada comunidade carente obtém acesso a computadores, ela obtém
acesso à leitura e informação disponível na intemet.
Existem diversos cursos disponíveis gratuitamente, além de mídias de todos os tipos.
Livros também sio disponibilizados de forma digital, e a partir do computador os jovens
podem obter obras importantes de nossa literatura, e que ainda hoje influenciam nossa cultura.
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Em função do vasto conteúdo disponibilizado através dos computadores, a distância
cultural entre uma criança ou jovem incluído digitalmente e uma que não possui acesso é
enorme.

Além disso, existe um ponto fundamental, que é a extensão da educação escolar que a
inclusão digital proporciona, através da disponibilização de uma variedade de assuntos e
conteúdos pela internet. Crianças e jovens podem aumentar seus conhecimentos culturais

desta forma.

4.3.5 Aspectos Econômicos

Os aspectos econômicos proporcionados pela implantação de centros de inclusão
digital através do servidor de terminais são vários. Primeiro, existe a questão da qualificação
do profissional ou futuro profissional que 6 alfabetizado digitalmente. Uma comunidade
carente que por ventura se destaque através da utilização e aprendizagem do computador tem
a possibilidade de uma renda média maior, e, por conseguinte a possibilidade de um maior
desenvolvimento como um todo.

Isto em uma escala maior cria uma influência na economia, já que, por um lado, a
maior renda propicia uma maior transferência desta renda através do aumento do consumo, c
assim em um circúlo vicioso. Por outro lado, o conhecimento proporciona uma elevação no

interesse, e junto no consumo destes equipamentos. Além disso, o conhecimento, trazendo o
interesse junto aos computadores pode ajudar a criar novas oportunidades, uma vez que os
jovens que h principio alfabetizaram-se digitalmente através dos centros de inclusão digital
podem tornar-se técnicos em informática.
Além disso, a própria disseminação do sistema cria oportunidades a mais técnicos, já
que o aumento da quantidade de computadores em funcionamento demanda um maior número
de manutenções, que, através de subsídios, tanto de empresas quanto dos governos,
proporcionam uma maior renda A estes profissionais.
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5 CONCLUSÕES

Os recursos do planeta tomam-se cada vez mais escassos ao longo do tempo, c da
mesma forma a desigualdade social acaba por onerar a sociedade como um todo. Nesse
contexto, a necessidade de que as organizações conscientizem-se e realizem ações voltadas ao
desenvolvimento sustentável torna-se fundamental para a própria sobrevivência. Desta forma,
este trabalho teve como problema de pesquisa veri ficar quais ações podem ser executadas
para que uma empresa de informática estabelecida na Grande Florianópolis possa cumprir
com sua responsabilidade sócio-ambiental.
O objetivo geral do trabalho é efetuar estudos em relação i legislação e, no contexto
social atual, is ações de responsabilidade sócio-ambiental passíveis de serem executadas por
uma empresa de informática da Grande Florianópolis. Em decorrência, sio apresentados os
objetivos específicos, que juntas cumprem com o objetivo geral.
O primeiro objetivo especifico proposto no trabalho é identificar e descrever ações
sustentáveis passíveis de serem aplicadas por empresas da Grande Florianópolis. Com relação
a este objetivo, ele foi cumprido na medida em que foram apresentadas diversas ações
sustentáveis, divididas em ações legais, normativas e voluntárias. As ações legais são as
realizadas de forma obrigatória pelas empresas. As ações normativas são as ações nãoobrigatórias, porém recomendadas, na medida em que elevam o status de sustentabilidade das
organizações. E as ações voluntárias sio as ações que as empresas podem realizar
independentemente de normas ou padrões, apenas como forma de agir responsavelmente com
sua comunidade ou meio ambiente.
O segundo objetivo especifico é propor uma ação sustentável a ser aplicada por urna
empresa de informática na Grande Florianópolis. Este objetivo também foi atingido, já que foi
proposto um modelo de sistema de servidor de terminais. 0 servidor de terminais é um
sistema que permite utilizar microcomputadores ligados através da rede ao servidor,
utilizando os recursos do mesmo, tanto de hardware (parte fisica) quanto de software (sistema
operacional e programas) independentemente dos recursos do próprio terminal. Na proposta,
foram apresentadas todas as especificações técnicas necessárias para a implantação do
sistema, bem como comparativos de custo com os sistemas tradicionais de rede de
computadores. Além disso, foram apresentados os aspectos sociais, ambientais, econômicos e
culturais da proposta, denotando uma solução voltada para a sustentabilidade.
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Nota-se no trabalho a clara vantagem, em especial financeira, da utilização do
software livre na implantação do servidor de terminais. 0 software livre proporciona os
mesmos recursos do software proprietário, no entanto com barreiras a serem enfrentadas em
outros aspectos. Por um lado, a pirataria já se encontra enraizada na cultura dos usuários de
computador, tomando-se já fato normal a utilização do softwares licenciados de forma
irregular. Por outro Jade., o quase monopólio de utilização dos softwares proprietdrios
impedem o crescimento do software livre, em virtude das dificuldades que existem em
qualquer mudança de paradigma. Fica a sugestão de ações mais incisivas por parte dos
governos em suas esferas competentes para incentivar a utilização do software livre, a
começar por suas próprias instituições.
Além disso, as vantagens das proposições feitas vão além da simples questão
financeira, mas englobando também vantagens ambientais e sociais contundentes, face i
crescente necessidade e popularização da tecnologia. Apesar das várias proposições feitas no
trabalho, diversas outras podem ser feitas. Na questão especifica do servidor de terminais, a
sustentabilidade é atingida cm seus diversos aspectos, quando a primeira impressão seria a de
que a tecnologia muitas vezes se contrapões As noções sociais e ambientais, cada vez mais
pertinentes is atitudes de nossa época.
De forma clara também se demonstra a viabilidade de implantação, com custo
beneficio extremamente reduzido. A utilização de equipamentos já existentes, evitando novas
aquisições, c do software livre, pode sim ser forte aliada da sustentabilidade, em especial se
aplicada em grande escala.
Por fim, conclui-se que a execução de ações sustentáveis pode ser adotada em maior
ou menor medida por qualquer empresa. A simples proposição e implantação de um projeto
sustentável não inviabilizam a manutenção da empresa, ao contrario, pode criar novas
oportunidades para a mesma. E, mais importante, cria novas oportunidades e possibilidades
para a comunidade, contribuindo para a evolução da sociedade como um todo, preservando
estas oportunidades, possibilidades e evoluções para as gerações futuras.
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