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RESUMO 

O meio ambiente tem levado algumas empresas a aderirem a uma nova visão 
administrativa. A busca de permanecerem competitivas ede expandirem os seus mercados, 
está fazendo com que as empresas se adaptem as novas exigências como a implantação de 
sistemas de gestões da qualidade e ambiental; também a existência de uma Legislação 
Ambiental mais rígida, com multas elevadas, fazendo com que as empresas passem a se 
adequar as novas solicitações. 

O trabalho objetiva mostrar como se desenvolveu a indústria em Santa Catarina, a 

partir da Segunda Guerra Mundial até o ano 2000, enfocando como as empresas e a 

sociedade de maneira geral, conviveram durante todo este período com o meio ambiente. 
Para melhor entender o funcionamento do sistema de gestão ambiental, foi 

escolhido mostrar o caso de duas empresas catarinenses nos setores têxtil e cerâmico, a 

Hering Têxtil S.A. e a Eliane Revestimentos Cerâmicos. Ambas as empresas para se 
manterem competitivas e ampliarem os seus mercados resolveram investir na adoção da 
gestão ambiental, reconhecendo que algo deveria ser feito para beneficiar os ftmcionários e 

também a sociedade de maneira geral, reduzindo a poluição de rios, mares, ruas, cidades e 

assim propiciar melhores condições de vida para a população que está crescendo e para as 

futuras gerações. 

Observando estas empresas representativas, deduz-se acerca de um comportamento 
novo que está sendo utilizado por alguns empresários catarinenses, que verificaram que a 

preservação ambiental passou a ser mais uma estratégia adotada pelas empresas para se 
manterem competitivas neste mercado globalizado, com facilidade de informação e 

também com a presença do empresário inovador. 

Palavras-chaves: 1- Meio Ambiente 
2- Economia Catarinense 
3- Desenvolvimento Sustentável
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CAPÍTULO 1 

1. INTRODUÇÃO 

A partir da Segunda Guerra Mundial, a sociedade, principalmente no mundo 
ocidental, passou a perceber que não haveria crescimento sem desenvolvimento. Tinha-se a 

idéia que O crescimento dos países mais pobres iria beneficiar a sociedade carente, mas na 
verdade, ao longo do tempo, verificou-se que esta ligação estaria prejudicando os campos 
econômico, social e ambiental. Acreditava-se que os países ricos poderiam beneficiar os 

subdesenvolvidos, nos aspectos dos recursos naturais, das tecnologias, do crescimento 

econômico. 

Com isso a sociedade de maneira geral, viu-se amarrada a um desenvolvimento que 
não apresentava sustentabilidade, propiciando um futuro sem qualidade de vida para as 

próximas gerações. A preocupação estava relacionada apenas a resolução dos problemas da 
época, que estavam acontecendo no momento. 

O desenvolvimento trouxe consigo niuitos problemas ambientais, que até 

praticamente os anos 80 não eram analisados; ocorreu um crescimento desordenado, sendo 
que as cidades não estavam preparadas para suportar toda esta explosão. Muitas matas 

foram queimadas para constmção de fábrica; rios, lagos e mares foram poluídos por não 

existir uma legislação que proibisse o acúmulo de materiais químicos e poluentes. Em 
algumas regiões como no caso de Santa Catarina, a principal fonte de renda era a 

exploração da madeira, as florestas eram desmatadas, e não havia a consciência de 

reflorestamento. 

O meio ambiente passou a ser foco de estudos e debates a partir da 

Conferência Mundial sobre a Biosfera em 1968, após este encontro outros eventos foram 
organizados e sensibilizaram a sociedade em buscar uma melhor qualidade de vida, pode- 
se citar: os Relatórios do Clube de Roma, em 1971, a Conferência de Estocolmo, em 1972, 
um dos principais eventos e que teve grande repercussão, discutiu os limites para o 

desenvolvimento num mundo que até O momento era dividido entre Leste e Oeste e ganhou 
conotação politica. “A divisão passou a ser entre desenvolvidos e subdesenvolvidos, entre 
Norte e Sul, expressa no Conceito Terceiro Muna'o”(Ma1tins, 2000). A Organização das



10 

Nações Unidas - ONU, criou a Comissão Mundial para o Meio Ambiente, como forma de 
mostrar aos paises capitalistas como estão ocorrendo as modificações no meio ambiente e 

como o terceiro mundo pode se adequar ao desenvolvimento equilibrado. 
Tivemos também a idéia de Ecodesenvolvimento de Sachs, em 1982; a Resolução 

CONAMA n°l de 03/01/86, no Brasil, a Conferência ECO-92, que ganhou importância 

por conciliar desenvolvimento e ambiente, fazendo com que nesta interação levasse a 

noção de desenvolvimento sustentável. 

Em 1997, com a Conferência 92 + 5, realizada no Rio de Janeiro, fez-se uma 
avaliação dos 5 anos, passados a ECO-92, realizada na mesma cidade, com 0 intuito de 
identificar as ações governamentais adotadas pelos paises participantes do encontro. 

Com toda esta preocupação, novos tennos foram surgindo como o desenvolvimento 
sustentável, ecodesenvolvimento, gestão ambiental, estes muitos usados e definidos de 

várias maneiras por diversos autores. Segundo Meneguetti (2000): 
Para Almeida (1998) o debate sobre o Desenvolvimento Sustentável está polarizado entre 
duas linhas básicas. De um lado o conceito/idéia como sendo gestada dentro da esfera da 
economia e a partir dela é pensado o social. Incorpora-se a natureza a cadeia de 
produção (a natureza passa a ser um bem capital), e de outro a idéia que tenta quebrar a 
hegemonia do discurso econômico e a expansão da esfera econômica, indo além da visão 
instrumental, restrita, que a economia impõe o conceito. 

As empresas com base nestes conceitos como de Almeida, passaram a incorporar a 
natureza como sendo de fundamental importância no seu processo de produção, contando 
como custos para sua entidade, os malefícios causados a ela. Existem muitos autores que já 
discutiam o desenvolvimento sustentável, como Sachs, considerando de extrema 

importância a união saudável do homem com a natureza. 
A Sachs (1998) analisa o desenvolvimento sustentável do ângulo do ecodesenvolvimento. O 
ecodesenvolvimento é a abordagem do desenvolvimento numa perqvectiva ampla, que 
considera a ecologia natural e a ecologia cultural. É sensível a diversidade de situações. 
Considera os aspectos econômicos sociais e ambientais. Ele está assentado sobre o 
planejamento participativo, equilibrado entre o poder de mercado, o Estado e a sociedade 
civil ( Menegetti, 2000). 

As empresas atualmente, em busca de se manterem competitivas tanto no mercado 
nacional quanto internacional, estão implantando gestões ambientais, pois a sociedade já 

está se manifestando contra os abusos em relação ao meio ambiente.
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Há um mercado internacional que visa importar produtos ditos ecologicamente 
corretos, com isso grandes grupos de empresas catarinenses nos ramos cerâmicos e têxteis 
vem retomando esta questão dentro das organizações. Não somente o mercado, mas 
também as regulamentações, certificações, precisam ser seguidas pelas organizações, por 
imposição do governo e da sociedade em geral. 

1.1. JUSTIFICATIVA 

Pode-se identificar o desenvolvimento industrial de Santa Catarina, em quatro 
grandes períodos entre os anos de 1945 e 2000. O primeiro período foi de 1945 a 1963, o 
segundo de 1963 a 1980, o terceiro de 1980 a 1990 e o último a década de 90 (Cunha, 
1992, p. 15).

' 

Durante o periodo de 1945 a 1963, ocorreram grandes transformações, 

principalmente na evolução demográfica, que foi a grande responsável pelo 

desenvolvimento e estruturação da economia do Estado, sendo que o aspecto mais 
importante, após 1950 foi a urbanização. 

O território estadual era praticamente compreendido entre a região do Litoral e do 
Planalto. O Litoral, formado pelas localidades de São Francisco, Bacia do Itajaí, 

Florianópolis e Laguna. Esta região exibia índices de urbanização próximos ou superiores 
a média do Estado e era dependente do desenvolvimento industrial. A região do Planalto, 
formada pelos migrantes advindos do Rio Grande do Sul, era composta pelos municípios 
de Lages, Canoinhas, pela região Oeste e Rio do Peixe. Apresentava elevado grau de 
ruralização, sendo, a agropecuária a principal atividade, Lages também explorava os 
recursos Florestais como fonna de buscar seu desenvolviriiento. 

Durante aquele período o Brasil estava passando por um processo de 

industrialização, sendo beneficiado por novas tecnologias, infra-estrutura e novas fonnas 

de administração; mas o Estado de Santa Catarina apresentava dificuldades devido-.a falta- 
de energia elétrica, de transportes e de crédito, que prejudicaram o processo de 

industrialização. A energia foi o fator determinante, chegando ao ponto em que as 
indústrias para se instalarem deveriam ter seus próprios geradores. A falta de estradas

l

/
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prejudicava o transporte de mercadorias produzidas. O sistema bancário, não funcionava 
de forma eficiente, comparado com os Estados do Rio Grande do Sul e São Paulo. 

Conforme os dados fomecidos pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico, em 
1974, os setores tradicionais que predominaram no período de 1949 a 1959, foram o 

madeireiro, têxtil e produtos alimentares. 

Cunha (1992, p. 46) coloca que, 

sobressaíam-se desde logo as seguintes constatações: a primeira delas é quanto ao estágio 
ainda incipiente da indústria estadual, típica de regiões menos desenvolvidas, em face da 
sustentação em matérias-primas agrícolas e na extração de recursos naturais; a segunda, 
relaciona-se aos padrões organizacionais e tecnológicos menos avançados e as escalas 
produtivas menores, vigente nessas atividades, principalmente na indústria alimentar e da 
madeira; e a terceira, como resultante da segunda, a flexibilidade de opções quanto ao 
tamanho do empreendimento e o menor volume de recursos exigidos (ressalvando os 
investimentos na indústria têxtil) e ao atendimento à demanda por mercados locais. 

Pode-se verificar, a partir das constatações anteriores, que as indústrias 

catarinenses, tiveram seu crescimento com base na exploração de recursos naturais, com a 

utilização do solo para as plantações agrícolas, favorecendo a indústria de alimentos; a 

extração de madeiras, pela abundância de recursos florestais e pela facilidades de obtenção 

dos recursos necessários para o seu desenvolvimento, outro fator foi a utilização da mão- 
'de-obra qualificada, como no caso da indústria têxtil. 

Santa Catarina, em 1945, exportava para o mercado internacional, cerca de 34,3% 
de madeira, 14,2% de têxteis e 6,9% do carvão (idzib, 1992, p.80). Observa-se que ocorria 
exportação de matérias-primas do setor primário, e a maior parte das importações era de 

bens de capital e insumos. No final da década de 50, o Estado apresentou êxito na sua 
industrialização, devido a exploração de recursos naturais, como a madeira e carvão e pela 
capacidade empreendedora da indústria têxtil e aos excedentes agrícolas das 

agroindústrias. 

No período seguinte da industrialização catarinense, que ocorreu de 1963 a 1980, a 

urbanização também foi fator de grande importância, sendo que passou de 32,3% em 1960 
para quase 50% em 1975 (Cunha, 1992, p. 85). 

Nesta fase, encerrou-se no Brasil o processo de substituições de importações e 

incorporação de elementos autônomos. O Estado de Santa Catarina, apresentou restrições
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infra-estruturais e apenas a partir da metade dos anos 70 existia uma integração, quando 
passou a ter uma rede de transportes e de comunicações que satisfez as necessidades. 

A criação de fontes de recursos institucionais, como a implantação do BRDE em 
1961 e incentivos fiscais (o Fundesc e o Procape), em 1975 com o BADESC - Banco de 
Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, viabilizou um grande número de 

investimentos. A partir de 1967 a indústria já exibia elevadas taxas de expansão e os 

setores mais significativos nos anos 70, foram os ramos de vestuário e calçados, 

metalúrgica, materiais não-metálicos e mecânica (Cunha, 1992, p.99). 

No terceiro período de desenvolvimento catarinense, de 1980 a 1990, verifica-se 
uma redução nos investimentos e na modemização dos setores alimentar, têxtil-vestuário, 
madeireiro e os setores de material elétrico, comunicação e transporte, ampliam seus 
investimentos (Michels, 1998, p. 81). 

Neste fase Santa Catarina apresenta uma crescente diversificação, evidenciando o 
esforço do Estado na busca de mercados exportadores. 

Para analisar a eficiência empresarial da economia catarinense, Cunha (1992, p. 
226), salienta que o desenvolvimento do Estado não esteve apenas ligado a disponibilidade 
de recursos naturais abundantes, mas sim as condições da capacidade do parque produtivo 
de assimilar os estímulos obtidos pelo crescimento do mercado internacional e aos 

incentivos intemos à exportação. 

Nos anos 90, há a modernização de grandes grupos econômicos, atingindo outros 
Estados e até outros países, algumas empresas conseguiram alcançar competitividade no 
mercado nacional e internacional, como no caso da Hering Têxtil S.A., do setor têxtil que 
se expandiu para Europa (Michels, 1998, p. 82). 

Visando alcançar melhores niveis de competitividade no mercado internacional, 'as 

indústrias catarinenses passaram a se submeter a novas regras e exigências de 

consumidores, que possuem uma nova visão mundial e dentro destas normas a questão 
ambiental está presente. A possibilidade de uma vida melhor, com menos poluição nos 
rios, mares, florestas, tem sido demanda de grande parte da população mundial, que podem 
ser atendidas através das novas gestões ambientais adotadas pelas empresas. 

Pode-se identificar através do que foi exposto, a seguinte questão de pesquisa: 

Quais as oportunidades e restrições, que as empresas catarinenses apresentam, 

tendo como objetivo principal um melhor desempenho industrial, perante os seus 

concorrentes, levando em consideração a utilização de gestões ambientais?



14 

Até meados dos anos 70, no Estado de Santa Catarina, não havia também a 

preocupação no que se refere ao meio ambiente; após esta data, iniciou-se o controle e a 

preservação. Um dos mais importantes setores no desenvolvimento do Estado, foi o setor 
madeireiro, que não se preocupava com os desmatamentos florestais e tinha como objetivo 
as exportações de madeiras e viu-se bastante prejudicado pelo esgotamento das reservas 

florestais nativas, acrescida da inexistência de capacidade empresarial. 

Somente após 1970, com o estabelecimento de normas e leis, que regulamentam o 

meio ambiente, e também devido a Conferência de Estocolmo, em 1972, é que as 

empresas passaram a se preocupar com a preservação ambiental (Silva, 1999, p. ll). 
Passou-se a verificar que para um melhor desenvolvimento e crescimento 

econômico era necessário adoção de medidas no âmbito econômico, social e ambiental, 
sendo o Estado, 0 agente capaz de promover os avanços. Os países desenvolvidos, 
acreditaram nesta concepção e colocaram que os beneficios dos países ricos, iria beneficiar 
também os paises em desenvolvimento, por meio da utilização de recursos naturais e 

tecnologias. ~ 

A partir de congressos e eventos, como a Eco-92, a Conferência do Clima realizada 
em Kyoto, no Japão, Convenção da Basiléia, tanto os governos, como a iniciativa privada, 
estão elaborando ações voltadas a preservação do meio ambiente, visando um 
desenvolvimento sustentável. 

Com o surgimento de normas, como as da série ISO 9000, que visa a qualidade 
total e a ISO 14000, relacionada a gestão ambiental, várias empresas em todo mundo estão 
indo em busca de novas técnicas e métodos, objetivando fabricar produtos ditos 

politicamente corretos e que não prejudiquem o meio ambiente. 
Em Santa Catarina, muitas indústrias dos ramos têxteis, cerâmicos, que foram 

importantes no desenvolvimento industrial do Estado, estão procurando investir em 
tecnologias que possam favorecer o bem da sociedade e assim se manterem em posição de 
destaque nos seus setores.
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1.2. OBJETIVOS 

1.2; l. Geral 

Analisar a questão ambiental no desenvolvimento industrial de Santa Catarina, 
a partir da 2” Guerra Mundial, exibindo as oportunidades e restrições 

apresentadas às empresas em relação ao seu crescimento. 

1.2.2. Específicos 

I Apresentar -as principais normas e leis ambientais que estão modificando os 
paradigmas empresariais; 

' Analisar como ocorreu o processo de desenvolvimento industrial' em Santa 
Catarina a partir da 2” Guerra Mundial, identificando a sua relação com o meio 
ambiente; “ 

H Identificar as oportunidades e restrições que empresas catarinenses estão 

apresentando em relação a questão ambiental, observando como ocorre o 
processo de adaptação às transfonnações geradas pelo meio ambiente, 

especificamente nos setores cerâmicos e têxteis. 

1.3. METODOLOGIA 

Através das etapas de fundamentação teórica, levantamento ,bibliográfico de fontes 

secundárias e de dados no campo (fontes primárias), buscar-se-á responder o problema da 
pesquisa, qual seja: as oportunidades e restrições que as empresas catarinenses 

apresentaram a partir de 1980 quando se consolida a postura ambiental no mundo 
ocidental.
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Para alcançar os objetivos propostos, a pesquisa será realizada através do método 
dedurivo, analisando-se o desenvolvimento industrial de Santa Catarina em relação a 

questão ambiental, de maneira geral e identificando de fonna particular determinados 
setores da economia catarinense. 

Com base nos levantamentos de dados, feitos nos sindicatos, federações, 

instituições e demais órgãos relacionados ao meio ambiente, serão analisadas quais as 
oportunidades e restrições ambientais que as empresas dos setores cerâmicos e têxtil do 
Estado de Santa Catarina apresentaram buscando competir no mercado intemacional. 

Serão apresentados, a partir do levantamento bibliográfico, as principais normas e 

leis ambientais relacionadas à atividades produtivas, identificando suas características, 

também será conceituado o desenvolvimento sustentável, paradigma que as principais 
economias domundo estão buscando alcançar. 

Na fundamentação utilizar-se-á autores como Michael Porter, Ignacy Sachs. 

Autores como Idaulo José Cunha, serão utilizados para identificar como se processou o 

desenvolvimento industrial de Santa Catarina, relatando como foi a evolução econômica, o 

desempenho da indústria, dando ênfase a questão ambiental dentro deste desenvolvimento.
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CAPÍTULO 11 

2. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL : O NOVO PARADIGMA 

O modelo de desenvolvimento a partir da Segunda Guerra Mundial, que foi adotado 
pelos países periféricos, e difundido no mundo ocidental, tinha como objetivo o 
crescimento econômico, mas ao longo do tempo foi se notando a insustentabilidade do 
sistema tanto nos campos econômico, social e como ambiental. 

A visão de desenvolvimento, enfatizava que se as nações mais pobres conseguissem 
crescer, toda a sua população seria beneficiada. Mas esta concepção de desenvolvimento 
associada ao crescimento não obteve êxito em nenhum país pobre do mundo. Os problemas 
sociais, de concentração de renda, falta de oportunidades de trabalho e degradação 

ambiental foram cada vez mais notados. Ao invés de melhorar as condições de vida da 
sociedade, foram impostas mudanças nos hábitos, costumes e necessidades da população. 

\ O que se acreditava, era que a receita dos países ricos para alcançar o 

desenvolvimento seria utilizada nos países Subdesenvolvidos, com investimentos em 
tecnologias, recursos naturais, enfim, investimentos necessarios para que o crescimento 
fosse alcançado. Foi considerado apenas o crescimento econômico, que foi insuficiente 
para responder as transformações ocorridas. 

Diversos autores colocam, que este tipo de desenvolvimento estimula a 

concentração de renda nos países ricos e também nos pobres. A população carente fica sem 
satisfazer suas necessidades básicas, enquanto a minoria de ricos chega a ser responsável 

por mais de 80% do consumo de recursos naturais do mundo. 
~ A partir da crise do desenvolvimento vigente, nascem movimentos, conceitos e o 

paradigma como o de desenvolvimento sustentável.
H 

A preocupação com as questões relacionadas ao meio ambiente, tornaram-se 
importantes para debates em meados da década de 60, quando começa a revolução 
ambiental Norte-Americana, comandada pela população na busca da preservação dos 
recursos naturais. Até então, o assunto era discutido apenas pelos ambientalistas, nos anos 
50.
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Em 1972, com a realização da Conferência de Estocolmo sobre o meio ambiente, 
viu-se que a crise ambiental afetava todo o mundo, abre-se um novo espaço público 
internacional para tratar dos problemas que ocorriam. Vários agentes foram envolvidos 

como: organismos do sistema multilateral das Nações Unidas; governos e instituições do 
sistema diplomático de governos, grupos, segmentos e pessoas das organizações não- 

governamentais sócio-ambientalistas de muitos lugares do mundo, até mesmo a Igreja 
Católica participou da campanha (Neder, 1995, p. 120). 

A organização das Nações Unidas, com base na Conferência realizada entre os dias 
5 a 16 de junho de 1972, em Estocolmo estabeleceu 23 princípios, objetivando orientar a 

humanidade, para preservação e melhoria do meio ambiente, entre alguns destes estão: 

0 O homem tem direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfiaite de 
condições de vida adequadas, em um meio ambiente de qualidade tal qual lhe 
permita levar -uma vida digna e gozar de bem-estar, e é portador solene da 
obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente, para as gerações 
presentes e futuras. A esse respeito, as políticas que promovem ou peipetuam o 

' 

apartheid, a segregação racial, a discriminação, a opressão colonial e outras 
formas de opressão e de dominação estrangeira permanecem condenadas e 

devem ser eliminadas. 

0 Os recursos naturais da Terra, incluídos o ar, a água, o solo, a flora e a fauna 
e, especialmente, parcelas representativas dos ecossistemas naturais, devem 
ser preservados em benefício das gerações atuais e fiituras, mediante um 
cuidadoso planejamento ou administração adequados. 

0 Os países deverão adotar todas as medidas possíveis a poluição dos mares por 
substâncias que possam pôr em perigo a saúde do homem, prejudicar os 
recursos vivos e a vida marinha, causar danos às possibilidades recreativas ou 
interferir com outros usos legítimos do mar. 

¢ O desenvolvimento econômico e social é indispensável para assegurar ao 
homem um ambiente de vida e trabalho favorável e criar, na Terra, as 

condições necessárias à melhoria da qualidade de vida.



19 

As deficiências do meio ambiente decorrentes das condições de 

subdesenvolvimento e de desastres naturais ocasionam graves problemas; a 
melhor maneira de atenuar suas conseqüências é promover o desenvolvimento 
acelerado, mediante a transferência maciça de recursos consideráveis de 

assistência financeira e tecnológica que complementem os esforços internos 
dos países em desenvolvimento e a ajuda oportuna, quando necessária. 

Deveriam ser destinados recursos à preservação e melhoramento do meio 
ambiente, tendo em conta as circunstâncias e as necessidades especiais dos 
países em desenvolvimento e quaisquer custos que possam emanar, para esses 
países, a inclusão de medidas de conservação do meio ambiente, em seus 
planos de desenvolvimento, assim como a necessidade de lhes serem prestadas, 
quando solicitada, maior assistência técnica e financeira internacional para 
esse fim. 

Nas regiões em que exista o risco de que a taxa de crescimento demográfico ou 
as concentrações' excessivas de população prejudiquem o meio ambiente ou o 
desenvolvimento, ou em que a baixa densidade de população possa impedir o 
melhoramento do me-to ambiente e obstar o desenvolvimento, deveriam ser 
aplicadas políticas demográficas que representassem os direitos humanos 
fundamentais e contassem com a aprovação dos governos interessados. 

Deve ser confiada, às instituições nacionais competentes, a tarefii de 

planificar, administrar e controlar a utilização dos recursos ambientais dos 
Estados, com ofim de melhorar a qualidade do meio ambiente. 

Os Estados devem cooperar para continuar desenvolvendo o direito 

internacional, no que se refere à responsabilidade e à indenização das vítimas 
da poluição e outros danos ambientais, que as atividades realizadas dentro da 
jurisdição ou sob controle de tais Estados, causem às zonas situadas fora de 
sua jurisdição. 

A Conferência de Estocolmo conseguiu ser o marco inicial na preocupação das 
questões amb1entais, como de proteção da natureza, conservação dos recursos naturais e 

controle de poluição.
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Nesta década de 70, os países industrializados como os Estados Unidos da América 
largaram na frente e criaram a Agência de Proteção Ambiental (EPA), enquanto na Europa 

Ocidental começaram surgir as primeiras manifestações. i 

Países como os da América Latina, foram muito prejudicados com esta exploração 
tanto ambiental, como social, feita pelos paises industrializados, que até hoje continuam 
usando os mesmos métodos e conseguindo controlar a política destes países, apesar de se 
dizer que o mundo está globalizado e as fronteiras comerciais não existem. 

O Brasil, na década de 70, criou agências ambientais nos Estados e adotou as 
seguintes políticas governamentais: 

I Política de controle da poluição e zoneamento industrial: aconteceu na fase do 
O 

milagre econômico de 69 a 79, tendo uma rápida e concentrada industrialização, 
gerando as primeiras deseconomias de escala para a população das grandes 
cidades brasileiras. Ocorreu um aumento das periferias, das desigualdades 
sociais, miséria, crescimento da poluição industrial, ausência de esgotamento 

sanitário e abastecimento de água para a população pobre. Foi criada a 

Secretaria Especial de Meio Ambiente, em 1973, subordinada a Presidência da 
República, para auxiliar nos problemas ambientais (Neder, 1995, p. 122);

W 

I Três anos após a criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente, com o Il 
Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), foram definidas prioridades para o 

controle da poluição industrial, através de normas e políticas de localização 
industrial.

V 

Em 1983, iniciaram-se os trabalhos da Comissão Brundtland, e após 4 anos ficou 
promo, um relatório denominado 0 Nosso F uturo Comum, publicado em 1987. A proposta 
do relatório era identificar as fragilidades que ocorriam tanto no âmbito econômico, social 
e ecológico; mostrar a importância das interrelações entre processo de desenvolvimento, 

pobreza e meio ambiente. Outro aspecto era atender .as aspirações humanas das camadas 
mais pobres dos países em desenvolvimento e a tecnologia utilizada incapaz de 

proporcionar melhores condições de vida para as futuras gerações. 

Os anos 80, foram marcados por urna grave crise ambiental, devido as modificações 
tecnológicas, expansão comercial e investimentos produtivos, década em que se
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desenvolveu uma militância ecológica. No Brasil, a Constituição de 1988, impôs que todos 
os municípios com 20 mil habitantes fossem obrigados a realizar zoneamento territorial 
sob a fonna de Plano Diretor. 

A preocupação ambiental nesta década, foi disseminada em vários setores, 

tornando-se nacional, com exceção de alguns setores estatais e específicos. As instituições 
não buscavam apenas denunciar as irregularidades, mas sim achar alternativas para 

solucionar os problemas que ocorriam. O final dos anos 80 e o ano de 1990, foram 
marcantes, pois todos os relatórios, congressos, discussões que eram feitos, mostraram que 
a proteção ambiental deveria estar ligada ao desenvolvimento. 

A década de 90, foi marcada pela participação ativa das empresas, na valorização 
ambiental, tendo em vista que um novo mercado estava emergindo, o mercado verde. 
Existiu a participação de várias instituições ligadas a economia e a politica internacional, 

como organismos financeiros, governos e ONG's. Muitas empresas tiveram que se 

modernizar e fazer investimentos para que se adequasse as novas exigências ambientais. 

Na cidade do Rio de Janeiro, em 1992, foi realizada a Conferência Rio-92 

organizada pela Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento. Marcou uma nova fase, colocando que seria impossível discutir as 
questões ambientais sem relacionar as decisões e critérios que auxiliam os investimentos 
econômicos dos agentes privados, governos e organismos multilaterais. O tema principal, 
discutido, foi o desenvolvimento sustentável. 

Com base no Quadro 1, pode-se ter uma noção sintetizada das etapas na formação 
do mercado ambiental global, das décadas de 70, 80 e 90.



Quadro l - Três etapas na formação do mercado ambiental global 
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Década Idéias Conflitos 
dominantes 

Institucionalidade 
Internacional 

Governos Empresa 

Crescimento 
econômico frente 
ao cuidado com o 

ambiente 

Setenta ' Determinismo Í 

tecnológico; 
Limites ao 
crescimento 

Organismos de 
proteção 
ambiental; 
Geração de 
normas 

Quem contamina 
ç 

Paga, 
Internacionalização 

por motivos 
ambientais 

Contaminaçao 
transfronteiriça; 

. 
i Ecologia politica 
* frente a 
V 

modernização 
- ambiental 

Oitenta A crise ambiental 
é global i 

Relatório de 
Brundtland; Força 
moral; Ciência 

ambiental como ator 
político; 

Politicas públicas 
ante a crise 
ambiental 

Reconversão 
tecnológica- 

organizacional 

Noventa Sustentabilidade; Ambiente contra 
Globalização e livre mercado 
competitividade; 
O ambiente como 
fator econômico 

Consolidaçao dos 
novos atores 

ambientais globais 
(Banco Mundial, 
ONG, ISO) 

Países em 
desenvolvimento 
se integram as 

políticas 
ambientais 

Reconversao 
ambiental e 

competitividade 

Fonte: I-l]LGE1\/BERG, Emerson Martins, BACI-IA, Carlos José Caetano. As pressões ambientais e as 
alterações na demanda e oferta mundial de celulose. Pesquisa & Debate, São Paulo, n.2 (18), p.69, 
2000. 

Durante a década de 70, conforme apresentado no quadro 1, as idéias dominantes 
foram do desenvolvimento tecnológico, sem existir a preocupação ambiental, criando 
conflitos na sociedade; surgiram organismos de proteção ambiental, para que normas 
fossem criadas privando as empresas de degradar o meio ambiente, gerando nelas uma 
nova postura perante a sociedade. 

A década de 80, foi marcada pela crise ambiental global, com conflitos entre 
ecologia política e a modernização, foram criados Relatórios como o de Brundtland para 
tentar mobilizar os governos a fun de adotarem politicas públicas para a preservação 
ambiental. As empresas modificararn os seus investimentos destinados a tecnologia. 

Os anos 90 foram marcados pelas idéias de sustentabilidade, globalização e 

competitividade, tendo como conflito principal o ambiente e o livre mercado. Os países em 
desenvolvimento aderiram à nova visão de crescimento e se integraram as politicas 

ambientais. As empresas estão presentes em um mundo de competitividade e aplicação de 
novas tecnologias para a preservação ambiental.

u 

Como foi descrito anteriormente, a consciência ambiental tornou-se uma 
preocupação para a sociedade em geral, no próximo item será apresentado o conceito de 
desenvolvimento sustentável, tão utilizado em todo 0 mundo e que todos os países buscam 
alcançar. -

'
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2.1. coN‹:E1Tos E Pnmcírios 

. 

Í, 

_ 

Com os problemas de desenvolvimento que estavam ocorrendo em praticamente 
todo o mundo, surge um novo conceito, o modelo de desenvolvimento sustentável, 

preocupado com os sistemas econômicos, sociais e ambientais.
, 

Antes de surgir a expressão desenvolvimento sustentável, utilizava-se o termo 

ecodesenvolvimento. Este termo, ecodesenvolvimento, foi introduzido por Maurice Strang, 

em 1972, na Conferência de Estocolmo e logo depois, em 1974 foi largamente espalhado 
por Ignacy Sachs. 

C 

_

' 

Para Sachs, o ecodesenvolvimento, tem abordagem ampla, considerando a ecologia 
natural e ecologia cultural. Tem suas bases no planejamento participativo, equilibrado 
entre poder de mercado, o Estado e a sociedade civil. 

O ecodesenvolvimento se assenta sobre três pilares: o primeiro é a autonomia de 
decisões e busca de um modelo endógeno de desenvolvimento, próprio para cada 
cultura, para cada contexto histórico e cada meio, o segundo pilar e' a consideração 
das necessidades materiais e ímateriais, através do sentido da existência, traduzidas 
num projeto, e o terceiro pilar e' a prudência ecológica. É a busca do desenvolvimento 
em sintonia com a natureza (Menegetti, 2000, p. 1 1). 

De acordo com Sachs, deve-se levar em consideração, que a sociedade precisa 

satisfazer suas necessidades conforme sua cultura, tradições e também pensar que existirá 
uma geração futura que objetiva ter uma melhor qualidade de vida, com outras visões 
sobre o meio ambiente. Com isso, ele apresenta cinco dimensões paraa sustentabilidade: 

. 
I Sustentabilidade social: o desenvolvimento está relacionado a uma distribuição 

de bens e rendas mais igualitária entre ricos e pobres; 
I Sustentabilidade econômica: deve existir uma melhor alocação dos recursos 

públicos e privados. A eficiência econômica deve ser avaliada em termos 
macrossociais e não somente através de mn caráter microeconômico; 

I Sustentabilidade ecológica: Deve existir um equilíbrio na utilização dos 

recursos naturais entre ricos e pobres, as tecnologias devem estar adaptadas as 
exigências do mercado sendo menos poluidoras, com baixo custo e eficiente, 
que visem a preservação do meio ambiente;

i
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' Sustentabilidade espacial: A população deveria estar melhor distribuída 

territonalmente, tendo um equilíbrio entre cidade-campo; 
I Sustentabilidade cultural: implantação de processos que busquem mudanças 

dentro da continuidade cultural e que traduzam o conceito normativo de 

ecodesenvolvimento, para o ecossistema, cultura e área. › 

O termo desenvolvimento sustentável, difundiu-se a partir da década de 80. Na 
Conferência Mundial sobre a Conservação e o Desenvolvimento, da IUCN, no Canadá, foi 
apresentado um novo paradigma para o desenvolvimento sustentável, tendo como 
princípios: integrar conservação da natureza e desenvolvimento; satisfazer as necessidades 

humanas fundamentais; perseguir a equidade e justiça social e respeitar a diversidade 
cultural; manter a integridade ecológica (Montibeller Filho, 1999, p.29). 

Em 1987, a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

apresentou no Relatório Brundtland o seguinte conceito de desenvolvimento sustentável: 
desenvolvimento que responde às necessidades do presente sem comprometer as 

possibilidades das gerações futuras de satisfazer suas próprias necessidades. Este 

conceito envolve as relações humanas, a cultura, a. preocupação com o meio ambiente, em 
busca de um desenvolvimento que proporcione melhores condições de vida a população 
que está crescendo e a que está por vir.

_ 

Alguns autores estabelecem diferenças entre o ecodesenvolvimento e o 
desenvolvimento sustentável, como Dália Mamon. Para ela o ecodesenvolvimento, atende 
as necessidades básicas da população e adequa as tecnologias a cada ambiente, e parte do 
princípio que se deve seguir do mais simples para o mais complexo; e o desenvolvimento 
sustentável está ligado a política ambiental, aos problemas globais e as futuras gerações. 

_ Pode-se notar que tanto para o ecodesenvolvimento, muito divulgado por Sachs, 
como para todos os outros autores que zelam o desenvolvimento sustentável, a 

preocupação central é o meio ambiente, a preservação dos recursos naturais, a 

conscientização da sociedade em geral, a busca de melhores condições de vida para a 

população. Deve existir a eficiência econômica, ambiental e social.
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2.2. LEIS E REGULAMENTOS AMBIENTAIS 

A questão ambiental, intensificada a partir da Conferência de Estocolmo, em 1972, 
deixou de ser assunto apenas de militantes ecológicos. Muitos ambientalistas, governistas 
e industriais, passaram a discutir os problemas ambientais. Isto quer dizer que até o 
momento não existia uma institucionalização de um sistema nacional que mostrasse a 

preocupação em nível governamental com o meio ambiente. 
A legislação ambiental brasileira, é composta por várias leis esparsas, sendo que 

algumas foram criadas há décadas e outras são mais recentes. As leis mais recentes, estão 
relacionadas a normas que disciplinam o uso de bens ambientais e atividades que podem 
interferir com estes bens, como as atividades industriais, geração de energia, a 

urbanização; normas que criam defesa do meio ambiente e que criam unidades de 
conservação. 

V 

Algumas normas eram existentes, mas de forma restrita, como o art. 584 do Código 
Civil Brasileiro de 1916, que proibia as construções capazes de poluir ou inutilizar para 0 
uso ordinário a agua de poço ou fonte alheia. _ 

A partir de 1934, começaram a surgir normas específicas, como o Código de 
Águas, instituído pelo Decreto N.° 24.643, de 10 de julho de 1934; o Código Florestal, 
instituído pela Lei N.°. 4771, de 15 de setembro de 1965; o Código de Proteção à Fauna, 
regulamentado pela Lei N.°. 5197, de 03 de janeiro de 1967 e o Código de Pesca, disposto 
no Decreto-Lei N.° 221, de 28 de fevereiro de 1967 (Díehl, 1994, p.26). As leis anteriores 
a 1967, eram praticamente setoriais, não tinham uma abrangência em todo o país. 

H Em 1967, foi estabelecida uma legislação federal sistemática, no Decreto-Lei N.° 
248, de 28 de fevereiro, onde foi instituída a Politica Nacional de Saneamento Básico, 
preocupada com o abastecimento de água, poluição dos rios e com o saneamento básico. 

Somente seis anos após a criação da Politica Nacional de Saneamento Básico, é que 
foi retomada a preocupação ambiental em termos governamentais. Em 1973, foi criada a 

Secretaria Especial do Meio Ambiente - SEMA, supervisionada pelo Ministério do 
Interior. Seu único objetivo era cumprir exigências de alguns organismos internacionais, 
que exigiam a existência formal desse tipo de órgão para elaboração de relatórios de 

impacto ambiental, para a aprovação de empréstimos destinados a grandes obras públicas 

(Diem, 1994, p. 29).
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A partir de 1975, passa a se formar uma base legal especifica para o meio 
ambiente. O Decreto Lei N° 1413/75, determinava que as indústrias para se instalarem em 
território nacional eram obrigadas a adotar as medidas necessárias de modo a promover ou 
corrigir os inconvenientes da poluição. E o Poder Executivo Federal, apresentava poderes 
para fechar qualquer indústria que causasse riscos para a sociedade, como as indústrias de 
material bélico, siderurgia, etc.

H 

De acordo com o Decreto Nf* 76.389, de 03 de outubro de 1975, a poluição 

industrial passa ser considerada a partir do momento que exista prejuízos a saúde, a 

segurança e o bem-estar da população; criar condições adversas às atividades sociais e 

econômicas; ocasionar danos relevantes a flora, fauna c a outros recursos naturais (Diehl, 

1994) 

Os anos de 1980, foram marcados pela consciência ambiental mundial, as 

campanhas de preservação se intensificaram, a população passou a exigir novas visões de 
produção dos industriais, a mídia abriu mais espaço para as questões que estavam sendo 

discutidas. A globalização já estava surgindo pela infonnatização dos sistemas de 

comunicação, e havia uma conscientização internacional pela preservação dos recursos 
naturais. - 

No Brasil, a consciência ecológica e o nascimento da politica verde, passou a 

influenciar na formação da legislação ambiental brasileira e, a primeira lei ambiental 

criada no Brasil, foi a de n.° 6.938 de 31 de agosto de l98l, com 21 artigos, estabeleceram 
a Politica Nacional do Meio Ambiente, buscando abranger todos os aspectos legais para a 

preservação ambiental, conforme lê-se no artigo 2° 

A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e 

recuperação da qualidade ambiental propicia à vida, visando assegurar no país, 
condições ao desenvolvimento sócio-economico, aos interesses da segurança nacional e 

à proteção do solo, da água, do ar, ƒiscalizar o uso dos recursos ambientais, recuperar 
áreas degradadas, implantar a educação ambiental em todos os níveis de ensino, 
desenvolver pesquisas e tecnologias para utilização racional do meio ambiente. 

O que mais significou na Politica Nacional do Meio Ambiente, foram os 

instrumentos de comando e controle, que intervieram na preservação ambiental, contra 
efeitos negativos e poluidores, provenientes das indústrias.
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Como forma de instrumentos para este controle foram criadas licenças ambientais, 
só cedidas para as empresas, mediante estudos e relatórios de impactos ambientais, que são 

EIA/RIMAS e a criação de area de preservação. 
A licença ambiental é aplicada pelo princípio constitucional que cabe ao Estado 

disciplinar as obras e atividades econômicas de acordo com a defesa do meio ambiente. 
Existem três licenças exigidas para a defesa do meio ambiente, que estão condicionadas a 

realização de EIA/RIMA: i 

a) Licença Prévia: é a fase de planejamento de um empreendimento, onde se 
i 

solicita a realização do Estudo de Impacto Ambiental - EIA e o Relatório de 
Impacto sobre o Meio Ambiente - RIMA. Verifica-se a viabilidade do projeto 
e/ou localização de equipamento ou atividade, quanto aos aspectos de impacto e 

diretrizes do uso do solo. Esta tem validade de até 02 anos; 
b) Licença de Instalação: após a aquisição da licença prévia, pode-se iniciar a 

construção do empreendimento, seguindo as normas e exigências pré- 

estabelecidas, com validade de até 03 anos; 
c) Licença de Operação: após ser feita a vistoria da obra e todas» as exigências 

tiverem sido cumpridas, pode-se iniciar o funcionamento da atividade, possui 

Prazo de validade de até 08 anos. 

O EIA, Estudos de Impactos Ambiental, são estudos obrigatórios para os 

licenciamentos das construções, com- análises feitas por especialistas, para identificar se as 

obras .podem danificar o meio ambiente. Possui duas funções essenciais: prever 

modzficações ambientais- relacionadas a atividades ecorzâmicas; estimar seus custos para 
0 meio ambiente e- para a sociedade (Neves, Tostes, 1992, p. 44). 

Os Estudos de Impactos . Ambientais devem conter uma descrição do 
empreendimento e a situação do- meio ambiente na área que está sob sua influência; 
mostrar as conseqüências negativas e positivas, quem irá se beneficiar ou ser atingido e os 
custos da obra; informar qual o impacto dos efeitos ambientais, se e necessário o 

empreendimento ou não, e se vale implanta-lo. Caso seja aceito o Poder Público estipula 
medidas que devem ser seguidas pelo empreendedor. 

O Relatórios de Impacto sobre o Meio Ambiente sintetiza o que foi 

alcançado pelo EIA. Este deve ser escrito de forma clara para que todos tenham acesso ao
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relatorio. Tanto os estudos realizados como os relatórios, são cnsteados pelo 

empreendedor, mas estes documentos não ficam apenas em suas posses, são divulgados 
para todos que tiverem interesse. 

Órgãos que controlam o ambiente, tanto em nível federal ou estadual como o 
IBAMA (Instituto Brasileiro de Recursos Renováveis) e a FATMA (F undaçäo Estadual de 
Tecnologia e Meio Ambiente) que podem exigir que seja aplicado os EIA-RIMA. 

Alem de criar os licenciamentos, la Política Nacional do Meio Ambiente, propôs 
instrumentos para que seja mantida a conservação da natureza (Dielil, 1994, p. 55): 

I estabelecimento de padrões de qualidade ambiental; 
I zoneamento ambiental; 
I a avaliação dos impactos ambientais; 
I 0 licenciamento e a revisão de atividades efetiva e potencialmente pol uidora; 
I os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou absorção 

de tecnologia voltados para a melhoria da qualidade ambiental; 
I criação de estações ecológicas e áreas de proteção ambiental; 
I sistema nacional de informações sobre 0 meio ambiente; 
I Cadastro Técnico Federal das Atividades e Instrumentos de Defesas Ambiental; 
I Penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas 

necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental. 

Em 1981, também foi criada a Lei n.° 6638, objetivando uma maior integração e 

coordenação da política ambiental em nível nacional e a compatibilização da atuação 
federal, estadual e municipal. Coin esta lei foi criado o Sistema Nacional do Meio 
Ambiente ~ SISNAMA , e o Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, 
destinado a discussões de Políticas Ambientais, com a participação de órgãos federais, 
estaduais, empresários e trabalhadores, de entidades de sociedade civil, buscando definir 
normas e padrões para o meio ambiente. Mas sua principal função é orientar a Presidência 
da República na formulação de diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente. 

A Constituição Federal de 1988, inseriu o tema Meio Ambiente, de forma intensa, 
estabelecendo o exercício do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e 

colocou normas de condutas dos poderes públicos, em especial a previsão do crime 
ecológico, a ser praticado tanto por pessoas fisicas ou jurídicas; ainda institucionalizou a
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Política Nacional do Meio Ambiente, estipulando preceitos e diretrizes básicas da mesma 
maneira por governantes e govemados. 

Com a Constituição de 1988, obteve-se avanços significativos à proteção do meio 
ambiente. Antes, o tema era objeto de normas infraconstitucionais, sujeitas a modificações 
e após a Constituição tornou-se disciplinado, preciso e atualizado, trazendo uma estrutura 
minima de dispositivos relativos à proteção ambiental. 

Em 1992, foi realizada no Rio de Janeiro, a Conferência das Nações Unidas sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento, intensiñcando cada vez mais a preocupação ambiental 
e foi ponto culminante de um processo iniciado em Estocolmo em 1972 e também a 

colocação em prática do Relatório Nosso Futuro Comum, publicado em 1987, após o 
Relatório de Bnmdtland. 

Com o inicio do Governo Collor na Presidência da República, constatou-se que 
havia um cresci-mento da devastação ecológica, difusão da consciência ambiental e a 
inexistência de aparato legal, via~se a necessidade de sua implantação efetiva e havendo 
também a cobrança da comunidade internacional quanto a política ambiental brasileira. 

Collor, assume uma postura de transparência frente à comunidade internacional e 

cria a Secretaria Nacional de Meio Ambiente, que tem como base para o desenvolvimento 
sustentado o Relatório de Brundtland, de 1987 . 

Passados alguns anos, observou-se a necessidade de intensificar as leis ambientais 
brasileiras. Durante o Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso foi implantada a 

Lei n.° 9605, que trata de crimes ambientais. Esta Lei n.° 9605, foi decretada no dia 12 de 
fevereiro de 1998, estabelece uma política de proteção do meio ambiente eficiente e 

rigorosa, corno um sistema eficaz para a defesa dos recursos naturais, criando a figura da 
responsabilidade penal da pessoa jurídica. 

Muitas criticas eram feitas a Legislação Ambiental Brasileira, existia uma lei 
diferente para cada assunto, criando muitas confusões. A legislação de 1981, traçava a 

política nacional preservacionista, outras tratavam da mineração, agrotóxicos, florestas, 

faunas, em função disto, percebeu-se a necessidade de fazer uma só. 
A Lei n.° 9605, possui 82 artigos, divididos em duas partes. A primeira estabelece 

quais as sanções, as penas aplicáveis e quem pode ser punido. A segunda está relacionada a 

proteção da fauna, flora, poluição industrial, ordenamento urbano, definindo crimes e 

penas correspondentes.
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De acordo com a Constituição de 1988, não existia a possibilidade de processar 
criminalmente as empresas por terem causados danos ambientais. A partir da implantação 
da lei de crimes ambientais, será punida qualquer empresa que degradar o meio ambiente, 
sendo responsável criminalmente o diretor, o administrador, o gerente e a própria empresa, 

cada um recebendo penas separadamente. Uma das conseqüências mais graves da empresa 
processada criminalmente, é a rejeição dos produtos, tanto para os consumidores locais, 

como os de fora, então a empresa É prejudicada na concorrência diticultando os seus 

negócios. 

A Lei de Crimes Ambientais, segundo a Federação das Indústrias de São Paulo - 

FIESP, apresenta pontos positivos que devem ser considerados, como a utilização de penas 
alternativas, as punições dos crimes contra a flora e o patrimônio, confisco de madeira, 
animais e outros 'produtos do crime ecológico, 'punição a crimes urbanos e às empresas, 
fechamento de empresas que praticam os crimes ambientais, punições a funcionários 

públicos corruptos. ' 

A utilização de penas alternativas para serem aplicadas em empresas e pessoas 
condenadas por crime ecológico podem ser perdoadas se os erros forem reparados. Podem 
ser aplicadas penas, como pagamento de indenizações ou prestação de serviços à 

comunidade, para crimes com penas de até quatro anos. A pena pode ser reduzida de 

acordo com o baixo grau de instrução ou escolaridade do agente e a comunicação prévia do 
perigo. 

A retirada de madeira ilegalmente, captura de animais silvestres e outros produtos 

do crime ecológico, serão apreendidos e doados ou reintegrados ao seu habitat. 
Serão confiscadas as máquinas e equipamentos utilizados na prática do crime 

ecológico e estes poderão ser vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da 
reciclagem. 

Não somente as empresas serão punidas, como as pessoas que ajudaram e 

facilitaram os crimes ecológicos, aresponsabilidade é de todos que participaram. 

Empresas que foram criadas com o intuito de explorar os recursos ambientais, 
poderão ser fechadas caso isto esteja explicito e seu patrimônio será considerado 

instrumento do crime. 

Com a implantação da lei de crimes ambientais pode-se fazer um balanço de como 
era antes da lei e o que mudou, conforme o quadro 2. V
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Quadro 2 - Modificações após a lei ambiental 

Como era antes da Lei n°. 9.605 de 1998 Como ficou depois da Lei n°. 9.605
p 

Leis esparsas, de dificil aplicação
5 A legislação ambiental é consolidada; penas têm 

uniformização e graduação adequadas, infrações são 
claramente definidas 

Pessoa jurídica não responsabiliza criminalmente *Define a responsabilidade da pessoa juridica ~ até 
mesmo a responsabilidade intelectual ~ e permite a 
responsabilidade também da pessoa fisica autora ou 
co-autora da infração 

fikeparação do dano ambiental não extinguia a 
__punibilidade 

A punição é extinta com a apresentação de laudo que 
comprove a recuperação do dano ambiental 

d 

de direito ou multa 
Impossibilidade de aplicação direta de pena restritiva . A partir da constatação do dano ambiental, as penas 

alternativas ou a multa podem ser aplicadas 
imediatamente 

Destinação dos produtos e instrumentos da infração 
não era bem definida 

`Produtos e subprodutos da fauna e tlora podem ser 
doados ou destruídos, e os instrumentos utilizados na 
infração podem ser vendidos 

, , 

Destruir ou danificar plantas de ornamentaçao, em 
áreas públicas ou privadas, é considerado 
contravenção 

Destruição, dano, lesão ou maus tratos de plantas de 
omamentação é crime punido por até um ano 

Desmatamentos ilegais e outras infiações contra a 
flora eram considerados contravenções 

O desmatamento não autorizado agora é crime, além 
de ficar sujeito a pesadas multas 

Comercialização, transporte e armazenamento, de 
produtos e subprodutos florestais, punido como 
contravenção 

Comprar, vender, transportar, armazenar madeira, 
lenha ou carvão, sem licença da autoridade 
competente, sujeita o infrator a até um ano de prisão 
emulta ' 

As multas, na maioria, eram fixadas através de 
instrumentos normativos passíveis de contestação 
judicial 

A fixação e aplicação de multas têm a força da lei 

A multa máxima por hectare, metro cúbico ou fração 
era de R$5 mil, de acordo com o Ibama. 

A multa administrativa varia de R$50 a R$50 milhões 

Fonte: REVISTA DA INDÚSTRIA. A busca do equilibrio. São Paulo: FIESP, n. 80, p. 10, mar. 1998. 

Após a criação da Lei n.° 9605, em 1998, o Presidente da República Fernando 
Henrique Cardoso, em 21 de setembro de 1999, estabelece o Decreto n.° 3179, para 
explicitar os valores das multas que devem ser cobradas as empresas, que prejudicam a 

fauna, a tlora, o ordenamento urbano e o patrimônio cultural; que praticam infrações 

administrativas contra a administração ambiental. De acordo com o Decreto, as empresas 
podem ter redução no valor da multa, ou até mesmo isenção, caso a mesma, cesse ou 
corrija a degradação ambiental, através de projeto técnico, apresentado aos Órgãos 

competentes, para análise da hipótese de interrupção do cumprimento de suas obrigações.
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2.2.1. LEGISLAÇÃO AMBIENTAL CATARINENSE 

Todo o país teve que se adequar as novas exigências e Santa Catarina foi um dos 
Estados pioneiros em ações nesta área. Em sua Constituição apresenta um capítulo 
destinado ao Meio Ambiente, inctunbindo' ao Estado o dever de preservar e restaurar 
processos ecológicos essenciais, ñscalizar entidades dedicadas a pesquisa e a manipulação 

de material genético, proteger fauna e fiora, exigir estudos prévios de impactos ambientais, 

promover educação ambiental, manter infonnada a população sobre os níveis de poluição e 

qualidade ambiental, proteção aos animais domésticos relacionadas a vida humana, com 
participação em programas e projetos de fiscalização ambiental, tendo órgão especial de 
polícia florestal. - 

A Legislação Ambiental de Santa Catarina é estabelecida pela Lei n.° 5.793 de 15 
de outubro de 1980 e pelo Decreto n.° 14.250, de 05 de junho de 1981, que foi criado para 

regulamentar dispositivos da Lei n.° 5.793. 

A Lei n.° 5.793, dispõe sobre a proteção e melhoria da qualidade ambiental e da 
sociedade de maneira geral. Com 23 artigos, buscou abranger todas as condições 

necessárias para que exista um Estado que mantenha seus recursos naturais visando o bem 
da população. 

O Decreto n.° 14.250, de 5 de junho de 1981, está dividido em nove capítulos com 
124 artigos. Os capítulos abordam os temas como: conceituação do meio ambiente, da 
degradação ambiental, dos recursos naturais ; proteção das águas, do solo, da atmosfera e 

controle sonoro; áreas de proteção especial e das zonas de reservas ambientais; as 

atividades empresariais; controle de proteção ambiental; as infrações e penalidades; os 

processos utilizados e recursos para execução das multas e penalidades, como se dará o 
recolhimento das multas cobradas pelos infratores. 

A Constituição de Santa Catarina também prevê participação do Estado na 

exploração de gás natural, de recursos hídricos e carvão mineral para fins de geração de 
energia elétrica e de outros recursos minerais em seu território; plataforma continental, mar 
territorial ou zona econômica exclusiva, será aplicado preferencialmente no setor mineral 
energético e em programas e projetos de fiscalizaçao, conservação e recuperação 

ambiental.
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São consideradas áreas de interesse ecológico, a Mata Atlântica, a Serra Geral, a 

Serra do Mar, a Serra Costeira, as faixas de proteção de águas superficiais, as encostas 

passíveis de deslizamentos. 

Tanto a Constituição Federal como a Constituição Estadual, como a Lei de Crimes 
Ambientais e Decretos, deverão ser seguidos pelas empresas públicas e privadas, cidadãos, 

a sociedade em geral, de forma que possa existir um mundo mais preocupado com as 
questões ambientais e que as futuras gerações tenham uma melhor qualidade de vida, com 
rios, mares, ar, florestas , ruas, bairros, cidades menos poluídas. Para que isto aconteça é 

necessário a conscientização da população e a aplicação correta das leis ambientais. 

2.3. INDUÇÃO AO CUH)ADO AMBIENTAL OU EXIGÊNCIA PELO 
MERCADO: COMPETITIVIDADE E CONCORRÊNCIA 

.A busca de novos mercados consumidores está fazendo com que as empresas 
procurem formas alternativas de se manterem competitivas. Investimentos em novas 
tecnologias, em capacitação profissional, em redução de custos, não estão sendo o bastante, 
daí as empresas estarem buscando através da preservação ambiental, mna nova forma para 
estarem presentes no mercado. 

A sociedade espera das empresas uma responsabilidade social e também ambiental. 
A preocupação com a preservação do meio ambiente, fez surgir um novo segmento de 
mercado consumidor, que adquire produtos com selo verde, ou seja, que sua produção 
esteja adequada as normas de conservação da natureza, sem poluição no ar, mar, rios, etc. 
A população pode exercer uma grande pressão sobre as empresas e o govemo, para que 
medidas sejam tomadas a fim de manter a sua qualidade de vida. A preocupação ambiental 
faz desenvolver uma consciência mais generalizada com relação aos esgotamentos dos 
recursos naturais, com isso entra o papel do governo, com o aprimoramento da legislação 
ambiental e resta as empresas se adequarem às novas exigências. 

Muitas empresas, estão cada vez mais adequando suas unidades produtivas para 0 

cenário da globalização, com isso, é necessário fazer uma análise do setor, composta pelo 
reconhecimento da estrutura do setor, avaliação do comportamento e verificação do
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desempenho. É de extrema importância, que sejam observadas as tendências dos mercados, 
a configuração futura dos cenários e identificar as oportunidades e ameaças que possam 
aparecer. Este é o caso das empresas que através da defesa do desenvolvimento 

sustentável, resolveram investir e manter uma vantagem competitiva em relação as demais, 
percebendo com antecedência o cenário que estava por vir. 

Michael Porter (1989), analisa a estrutura das indústrias competitivas. Para ele, a 

competição está materializada em cinco forças competitivas: a ameaças de novas 

empresas; ça ameaça de novos produtos ou serviços; o poder de barganha dos fornecedores; 
o poder de barganha dos compradores e a rivalidade entre competidores existentes. 

Figura 1: As cinco forças competitivas que determinam a competição na indústria 

Ameaça de novas empresas 

Poder de Barganha 
' 

Rivalidade entre 
| 

I' oder de barganha 

competidores existentes dos com radores 

Ameaça de novos produtos 
ou serviços 

Fonte: PORTER (1989)

~ As cinco forças competitivas, sao responsáveis pela determinação da lucratividade 
da indústria porque fixam os preços que as empresas podem cobrar, os custos que tem de 
suportar e o investimento necessário para competir. As estratégias utilizadas pelas 

empresas podem influenciar as cinco forças para pior ou para melhor. 
Porter coloca que, as empresas que possuem capacidades de serem altamente 

produtivas, devem ficar atentas aos rigorosos padrões sociais exigidos, que visam melhores 
condições na qualidade de vida, como na saúde, na segurança, na igualdade de 

oportunidades e no impacto ambiental.
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Dentro da idéia de competitividade as normas ambientais servem de estímulo as 

inovações, com uso de novas tecnologias que utilizem os residuos embutidos na poluição e 

converta-os em algo que agregue valor; ou ir direto a fonte da poluição, aumentando a 

produtividade, dentre outras possibilidades. 

A proteção ambiental sempre foi tratada pelas empresas como sendo urfi custo, urna 
despesa desnecessária, seria feito um investimento e não existiria o retorno. Os tempos 
passaram e verificou-se que novas empresas estão surgindo, outras inovando e a 

criatividadetem sido o foco principal. Não existe dúvida que a implantação de tecnologias 
para não danificar a natureza implica em custos para as empresas, mas isto pode destaca-la 
entre as demais pela nova vi-são de empreendimento e criatividade. 

Com a implantação de novas tecnologias e padrões ambientais adequados, pode-se 
reduzir o custo total de um produto e aumentar o seu valor perante a sociedade. Segundo 
Porter, em última instância a maior produtividade dos recursos torna as empresas mais 
competitivas, não menos (Porter e Linde, apud: SILVA, 1999, p. 36); 

.Muitas estratégias vêm sendo utilizadas pelas empresas para investirem na melhoria 
ambiental, como modificações em embalagens e no design do produto, visando à 

reciclagem. Sabe-se que 0 retomo destes investimentos é a longo prazo, mas o 

comprometimento com a sociedade, causadas por danos sociais, pode ser muito mais 
prejudicial à empresa, reduzindo os lucros e debilitando sua imagem, do que pensar num 
futuro com uma população com melhores condições de vida. 

Com uma nova visão empresarial, os administradores poderão reverter às suas 
empresas mais consumidores, mais vendas, melhor imagem, empregados e fornecedores 
mais dispostos a negociações e abrir com mais facilidade novos mercados. Além de 
investirem em tecnologias, as empresas estão implantando em suas sedes a gestão da 
qualidade total e da gestão ambiental.
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2.3.1. GESTÃO DA QUALIDADE E GESTÃO AMBIENTAL 

A gestão da qualidade total, teve seu início principalmente no século XX, na década 
de 50, especialmente no Japão. A implantação de um sistema de gestão, deve começar pela 
conscientização da alta administração da empresa, buscando uma visão estratégica do 
problema da qualidade. Alguns autores colocam que muitas vezes para alterar as 

estratégias adotadas pela empresa, esta deve estar passando por uma crise existente ou uma 
reação proativa, provocada por uma nova visão. A qualidade está relacionada a mudanças, 
através da revolução da qualidade ou gerencial. 

Para utilização dos programas de qualidade adotaram-se como base 

questionamentos feitos pelos consumidores. Foi necessário que as mudanças intemas nas 
empresas atingissem todos os níveis e os membros da organização. 

A questão ambiental, não estava presente na gestão da qualidade total, pois o seu 
foco principal é a satisfação dos consumidores. 

Como forma de se adequar a gestão da qualidade total, as empresas estão buscando 
estar de acordo as normas impostas pelo mercado, principalmente pela certificação 

adquirida através da International Organization for Standardization - OIS (Organização 
Internacional para Normatização), que foi criada em 1947, tendo sua sede internacional em 
Genebra na Suíça e é formada por entidades de normalização oriundas de 100 países. No 
Brasil a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), representa a ISO. 

O termo ISO, significa unicidade e as normas ISO 9000, estão relacionadas a um 
sistema de gestão da qualidade, voltadas para o sistema da empresa e não ao seu produto e 

serviço, permitindo dessa forma, que toda organização, independente de seu negócio ou 
porte, alcance .uma normatização comum em nível mundial, sendo está a sua missão. 

A série ISO 9000, é composta basicamente por cinco normas: 
0 ISO 9000: Normas de Gestão da Qualidade e Garantia da Qualidade - 

Diretrizes para Seleção e Uso; 
0 ISO 9001: Sistemas da Qualidade ~ Modelo da Garantia da Qualidade em 

Projetos/Desenvolvimento, Produção, Instalação e Serviços Associados; 

0 ISO 9002: Sistemas da Qualidade ¬ Modelo para Garantia da Qualidade em 
Produção, Instalação e Serviços Associados;
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0 ISO 9003: Sistemas da Qualidade - Modelo para Garantia da Qualidade em 
Inspeção e Ensaios Finais. 

0 ISO 9004: Gestão da Qualidade e Elementos do Sistema da Qualidade - 
Diretrizes.

_ 

As normas da série ISO 9000, não são obrigatórias do ponto de vista legal, mas a 

empresa pode necessitar comprovar a sua qualidade tanto no mercado nacional ou 
intemacional, quando for solicitada a certificação. A ISO 9000, não objetiva graus de 
competitividade do processo produtivo, mas que esteja estabilizado e sob controle. 

A utilização das normas ISO 9000, facilita a globalização apresentando vantagens 
nas negociações comerciais entre diferentes países. Segundo Widmer (apud Paladini, 
1995), a ISO 9000 responde a uma demanda natural de sistemas comerciais. 

As empresas que possuem um sistema de qualidade bem implantado, com controle 
da produção, processos, atividades, planejamento e atenção ao mercado apresentam 
facilidades na busca da qualidade ambiental. 

A qualidade ambiental, é dada através das certificações da norma ISO 14000, 
publicada em dezembro de 1996, ou também conhecida como ISO VERDE. É necessário 
que se crie na organização um sistema de gestão ambiental, onde se avalie os riscos, os 
aspectos e os impactos ambientais provocados pela sua operação, a aderência a legislação 

vigente, a comunicação com a comunidade e outros requisitos. A norma permite que as 
empresas adeqüem seus negócios à preservação do meio ambiente, a redução dos seus 
custos e, indiretamente, vantagens competitivas através de uma diferenciação no mercado. 
As normas da série ISO 14000, foram criadas, desde o início, para se encaixarem sobre os 
sistemas de gestão da qualidade ISO 9000. 

A norma ISO 14001, estabelece os elementos de como implantar um sistema de 
gestao ambiental. 

Conforme a tabela 1, pode-se verificar todas as normas da série ISO 14000.
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Tabela 1 - Normas da ISO 14000 
t/ 

14001 SGA - Especificações para implantação e guia (NBR desde 02/12/96)
_ 

14004 Sistemas de Gestão Ambiental (SGA) ~ Diretrizes Gerais (NBR desde 02/ 12/96) 
14010 Guia para Auditoria ambiental - Diretrizes Gerais (NBR desde 30/ 12/96) 
14011-1 Diretrizes para Auditoria ambiental e procedimentos para auditoria - Parte 1: 

14012 
p 

Princípios gerais para auditoria dos SGAs (NBR desde 30/12/96) 
Diretrizes para auditoria ambiental - Critérios de qualificação de auditores (NBR 
desde 30/12/96) 

14020 Rotulagem ambiental ~ Princípios básicos
g 

14021 Rotulagem ambiental - Termos e defmições para aplicação específica 
14022 

, 

Rotulagem ambiental - Simbologia para os rótulos 
14023 Rotulagem ambiental - Testes e metodologias de verificação 
14031 

, 

Avaliação da performance ambiental do sistema de gerenciamento 
14032 Avaliação da performance ambiental dos sistemas de operação 
14040 Análise do ciclo de vida - Princípios gerais e prática 
14041 

, 

Análise do ciclo de vida - Inventário 
14042 Análise do ciclo de vida ~ Análise dos impactos 
14043 Análise do ciclo de vida - Mitigação dos impactos 
14050 1 Termos e definições 
14060 Guia de inclusão dos .aspectos ambientais nas normas de produto 
14070 Diretrizes para o estabelecimento de impostos ambientais 

Fonte: SILVA, Sérgio Pires. Gestão ambiental na indústria: um enfoque teórico. F lorianópolis: 
UFSC,l999. p. 52. 

A norma NBR ISO 14001, define o sistema de gestão ambiental como sendo parte 
de toda a organização, incluindo a estrutura organizacional, 0 planejamento, 

responsabilidades, práticas, procedimentos e recursos necessários para desenvolver, 
implementar, alcançar, revisar e manter a política ambiental (Widmer, 1997, p. 30). 

Assim como na gestão da qualidade, todos os funcionários da empresa participam, 
mas principalmente aqueles que operam a fábrica e monitoram as fontes poluentes. Será 
determinado um responsável para representar a empresa perante órgãos governamentais de 
controle ambiental, órgão de defesa do consumidor e a sociedade de maneira geral. 

A qualidade ambiental e a qualidade total devem estar sempre presentes nas 

empresas que pretendem manter-se num mercado competitivo e exigente; sendo assim. 
estas, estão investindo na gestão ambiental. 

Os sistemas de gestões ambientais, são criados basicamente através de sistemas de 
qualidade já existentes. Um sistema de gestão ambiental faz parte de um gerenciamento 
total da organização, tendo como fator principal reconhecer a qualidade de seu 
desempenho ambiental, para prosperar. `
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Para implantação de um Sistema de Gestão Ambiental, a empresa deve seguir cinco 
estagios principais (Adaptado da NBR ISO 14094/ 1996 : In.: Widner, l997, p. 31): 

A empresa deve definir uma política ambiental e assegurar que existe um real 
comprometimento da alta direção em relação às questões ambientais; 
Devezse elaborar um plano de ação com vistas a enquadrar a empresa dentro de 
sua politica' ambiental; 

As competências; equipamentos e processos devem ser implantados para que os 
objetivos e metas sejam alcançados; . 

Medições, monitoramento e avaliações do desempenho ambiental da empresa 
devem ser realizados; 
O Sistema de Gestão Ambiental deve ser revisto e melhorado continuamente, de 
forma a toma-lo um sistema dinâmico e capaz de se adequar a novas realidades. 

Pode-se verificar que as empresas após a necessidade de se tomarem certificadas 
mudaram drasticamente os paradigmas utilizados como pode ser visto no Quadro 3. 

Mudança de Paradigma de Gestão Ambiental 

Quadro 3 - Mudança de Paradigma de Gestão Ambiental 

MUDANÇA DE PARADIGMA DE GESTÃO AMBIENTAL 
VELHO NOVO 

Proteção ambiental e crescimento econômico 
vistos como opostos _ 

ç 

Desenvolvimento sustentável une meio ambiente 
ç 

e tomadas de decisão econômicas 
Foco problemas locais 

J 

Foco problemas regionais e mundiais 
Agenda dirigida para considerações dentro do 
_prÓprio país 

,Agenda sensível ao comércio internacional e 
ç 

clima (ambiente) para investimentos 

problemas e encontrar soluções 
Público olha para o govemo para priorizar Participação pública na identificação dos 

problemas e no desenvolvimento de soluções 
Fragmentação jurisdicional conduz a duplicação 
e sobreposição 

Discussão cooperativa de jurisdição elimina 
duplicação e sobreposição 

Pensamento voltado para reação/solução Pensamento voltado para antecipação, prevenção 
Comando e controle é o instrumento de escolha Ampla série de instrumentos, incluindo ações 

voluntárias e instrumentos econômicos são 
utilizados 

Regulamentação prescreve soluções técnicas, 
inibe inovação 

Regulamentação trata de padrões de 
performance, dá flexibilidade a indústria e 
encoraja inovação 

Direcionado à fontes de poluição pontuais, 
fáceis de identificar e gerenciar 

Direcionamento difuso e difíceis de gerenciar, 
fontes de poluição não pontuais 

Fonte: SILVA, Sérgio Pires. Gestão ambiental na ind ústria: um enfoque teórico. F lorianópolis: UFSC, 1999. 
n.54.
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A ISO 14000 trouxe muitos beneficios para sociedade de forma geral. A utilização 
dos sistema de gestões ambientais favoreceu algumas empresas brasileiras e catarinenses 

na competição do mercado mundial. No Capítulo III, será abordado como as empresas 
estão se adequando a estas modificações e quais possuem a certificação ISO 14000, no 
Estado de Santa Catarina. 

2.4. MEIO AMBIENTE E CRESCIIVIENTO ECONÔMICO 

A questão ambiental desenvolvida pelas empresas está intimamente ligada ao seu 
crescimento. Em um estudo realizado nos Estados Unidos, feito para estimar a redução do 
PIB através do cumprimento das leis ambientais, concluiu-se que o crescimento econômico 
e a proteção. ambiental são as vezes incompatíveis e outras vezes complementares 

(Margulis, 1992, p. 86). O efeito do controle ambiental em acelerar ou freiar o crescimento 
econômico depende de quatro variáveis: _ 

0 o nível de qualidade ambiental desejado; 
0 os custos envolvidos; 

0 os benefícios do controle em termos de melhoria do bem estar e de outros 
ganhos econômicos; 

0 o tipo de tecnologia utilizada para o controle proposto. 

A sociedade de certo modo se senti constrangida com o nível de degradação 
ambiental, pois o custo para manter o controle do meio ambiente é muito alto. O desejável 
era que existisse um ambiente o mais limpo possível, mas não é possível manter as 
atividades econômicas com um nível de poluição zero. 

No controle ambiental, o nível ótimo, de acordo com Sérgio Margulis, é quando 
existe a ponderação de quanto cada sociedade deseja manter em termos de atividades 
econômicas com investimentos em controle ambiental. O nível ótimo de controle é que 
pode deñnir indiretamente o nível ótimo de poluição, depende da capacidade de 

investimento em controle, dos custos do controle e dos beneficios alcançados. 
Os custos e os beneficios são essenciais para definir 0 nível ótimo de degradação 

ambiental. Os custos são fáceis de estimar, mas os beneficios são difíceis.
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Para calcular 0 nível de poluição do ar em um bairro, por exemplo, é necessário 
fazer um levantamento do número de indústrias que existem lá e saber como o transporte 
funciona e com estes dados verificar quanto custaria reduzir as emissões até diferentes 
niveis. Até então, é fácil este trabalho, o problema é estimar os beneficios em termos 
econômicos. Seria necessário, obter dados referente a saúde da população que trabalha no 
bairro ou que passa eventualmente pelo local e constatar o quanto foi gasto em tratamento 
médico no período, em quanto ganhou em produtividade no trabalho. 

Margulis (1992, p. 89), coloca que: 
Apesar da óbvia dificuldade nos cálculos, que esbarram freqüentemente em questoes 
consideradas intangíveis, incluindo o valor de vidas humanas, as análises de 
custo/beneficio do meio ambiente são fimdamentais para a determinação correta (ótima) 
dos níveis desejados de controle ambiental e, portanto, das políticas ambientais. 

É necessário fazer estes levantamentos, pois a omissão faz aumentar a degradação 
ambiental, e não considera os benefícios que a população poderá adquirir e ainda pode 
acarretar em custos para a própria empresa por não seguir as leis ambientais e também as 
leis que a própria sociedade impõe. 

De acordo com a Figura 2, pode-se observar alguns custos e beneflcios que as 
empresas e a sociedade podem adquirir com a preservação ambiental.
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Figura 2 - Proteção Ambiental na Empresa: Custos e Beneficios 

Padrões Ambientais 

mais rígidos 

Inovações Tecnológicas 

Economia de Reutilização de 

Matéria-Prima Economia de Água 
Energia 

Maior eficiência, 
menos resíduos 

Melhor Menor custo Maior 
Imagem de tratamento competítividad

A 

Fome: SILVA, Sérgio Pires. Gestão ambiental na indústria: um enfoque teórico. Florianópolis: UFSC, 1999. p. 39. 

Estimar os custos e os benefícios de uma empresa, que investe na proteção 
ambiental, não é uma tarefa fácil. Os custos podem ser estimados pelas compras de 
equipamentos e de processos. Os beneficios podem ser estimados através da medição 
direta e indireta. A medição direta se utiliza quando os custos que se incorre são 

determinados com mais facilidade, como o lançamento de poluentes num rio, pode se 
conhecer os níveis de noluicão e cuanto foi gasto nara tratar a água.
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A medição indireta, pode basear-se em quanto os individuos estariam dispostos a 

pagar por um determinado serviço ambiental, tendo em vista que este valor não pode ser 
expresso pelo mercado. A disposição de quanto gostariam de pagar, pode ser estimada pelo 
custo de reposição, como por exemplo, o quanto seria gasto para repor a fertilidade de um 
solo, prejudicada pela erosão; a outra fonna seria o preço da propriedade, ou quanto um 
indivíduo estaria disposto a pagar para morar em um ambiente menos poluído. 

As empresas estão verificando que investir em tecnologia para preservar o meio 
ambiente é algo rentável, apesar dos custos que muitas vezes pode ser alto, mas o retorno, 
pode ser maior ainda. A gestão ambiental nas empresas se tomou até uma questão de 
marketing, pois pode assegurar: 

0 competitividade a longo prazo; 

0 participação no mercado em porcentagem e faturamento; 
0 conhecimento do público dos produtos ambientalmente corretos; 
0 definição de prazos para se introduzir produtos ecológicos; 

9 imagem forte da empresa comprometendo-se com o meio ambiente. 

E todos investimentos podem gerar ainda, a redução de gastos, aumento nos lucros, 
na produtividade, na competitividade; destaque no mercado globalizado e melhor 
utilização da matéria+prima.
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CAPÍTULO nr 

3. INDÚSTRIA CATARINENSE E O PARADIGMA DO 
DESENVOLVHVIENTO ECONOMICO 

Pode-se dizer que o crescimento industrial catarinense está intimamente ligado a 

vinda de .imigrantes Europeus para o Estado. A vontade de crescer, a experiência adquirida 
em seus países fez com que operários, camponeses, pequenos comerciantes, artesãos, 

impulsionassem 0 mercado local. V 

O Vale do Itajaí e o Nordeste do Estado, receberam imigrantes de regiões da 
Alemanha, com importância dada ao artesanato, às pequenas profissões e a indústria. 

Os imigrantes, acostumados a um certo estilo de vida na Europa, trouxeram para o 

Brasil, apesar das condições climáticas diferentes, suas tradições e costumes. 

O costume de usar camiseta de algodão embaixo das roupas, de aproveitar 
todas as partes do porco fazendo embutidos, ou de utilizar argila na 
construção de casas foi, sem dúvida uma das razões do surgimento de 
indústrias têxteis, agroindústria ou indústrias de cerâmica (Raud, 1999, p. 
95).

ç 

A indústria cresceu com o empenho dos colonos que utilizaram suas tradições e 

souberam aproveitar os recursos naturais existentes, fazendo com que a indústria local 
passasse a desenvolver-se com exportações, até mesmo de produtos agrícolas.

_ 

Com a mão-de-obra qualificada as indústrias foram se expandindo e diversificaram 
sua produção, sendo que sempre existia a preocupação com o aprimoramento e com isso 
alguns filhos e netos de imigrantes que aqui chegaram, estavam sempre indo para a 

Europa a fim de aprender as novas técnicas utilizadas lá, bem como a aquisição de novos 
equipamentos. Em São Bento do Sul, onde predominava a indústria moveleira, novas 
técnicas eram aprendidas através de revistas especializadas. Para competir com o mercado 
intemacional as indústrias catarinenses estavam se aprimorando permanentemente. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, tanto Santa Catarina, como o Brasil, passaram 
por dificuldades no processo de importação de equipamentos e matéria-prima. Mas ocorreu 
um aumento das exportações, uma maior diversificação com participação decisiva dos
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produtos manufaturados, principalmente têxteis e o melhor aproveitamento das matérias- 

primas minerais.
_ 

Entre 1938 e 1942, a redução de equipamentos importados atingiu 73,2% (Raud, 
1999) e com isso a expansão industrial ocorreu através da utilização da capacidade ociosa 
existentee menos a novos investimentos. 

Santa Catarina, teve grande .importância no processo de exportações brasileiras. 

Pode-se dizer que o seu pólo industrial está espalhado em seis eixos especializados, 
constituídos de algumas grandes empresas e várias pequenas e médias. O Estado 
apresentou um processo de industrialização sem acompanhar uma urbanização excessiva. 
O que não ocorre nos dias de hoje, por exemplo com o êxodo rural as cidades foram 
incapazes de absorver toda esta mão-de-obra ociosa e estas pessoas acabaram formando as 
periferias e depois as favelas, danificando o meio ambiente do Estado pela poluição, erosão 
dos solos, subutilização dosrecursos locais. 

Neste capítulo serão abordadas de forma mais detalhada, as principais mudanças 
que ocorreram no desenvolvimento industrial catarinense, após a Segunda Guerra Mundial, 
levandoem consideração os aspectos demográficos, a evolução econômica, o desempenho 
da indústria, a estrutura do setor industrial e a concorrência da indústria catarinense. . 

Para melhor entendimento viu-se a necessidade de dividir o desenvolvimento em 
quatro períodos: de 1945 a 1963, de 1963 a 1980, de 1980 a 1990 e de 1990 a 2000. 

O período de 1945 a 1963, foi caracterizado pelo desenvolvimento industrial e 

extração de recursos naturais de maneira irregular, pois a matéria-prima utilizada pelas 

empresas era abundante e não existia a preocupação ambiental. 

Entre 1963 a 1980, concretizou-se a modernização tecnológica por parte das 

empresas, foram feitos investimentos maciços na aquisição de máquinas e equipamentos, 

mas a natureza foi explorada de forma predatória. 
Durante o periodo de 1980 a 1990, ocorre um aprofundamento do desenvolvimento 

insustentável, os empresários catarinenses não se preocuparam com os problemas 

ambientais e sociais, promovendo a destruição dos recursos disponíveis, à medida que 
aprofundava o desenvolvimento.

_ 

Os anos de 1990 a 2000, foram marcados pela conscientização ecológica, a 

preocupação ambiental se fez presente em vários órgãos privados e públicos, ei mostrou a 

sociedade a necessidade da preservação.



46 

3.1z O PERÍODO PÓ.S-.SEGUNDA GUERRA MUNDIAL DE 1945 A 1963: 
DESENVOLVINIENTO INDUSTRIAL E RECURSOS ABUNDANTES 

No período pós-guerra, a evolução demográfica sofreu transformações. Em 1940, 
21,5% da população vivia nas cidades ou áreas urbanas, em 1950, 23,2%, em 1960, 32,3% 
(Cunha, 1992, p.3l). Nesta fase poderia se dividir o território catarinense em duas regiões: 
o Litoral e o Planalto. 

O Litoral, formado por São Francisco, Bacia do Itajaí, Florianópolis e Litoral de
~ Laguna (Sul do Estado). A urbanizaçao nesta área era superior a média estadual, 

apresentava os principais centro urbanos do Estado e a melhor infra-estrutura. 

O Planalto, formado pelos Campos de Lages, Oeste e Rio do Peixe, até o Planalto 
de Canoinhas, era praticamente uma área rural, devido aos poucos centros urbanos. A 
economia era baseada na agricultura, mas no caso de Lages se destacava a exploração dos 
recursos florestais, que eram abundantes.

' 

Neste período, cidades como São Francisco do Sul e Laguna perderam espaço para 
Florianópolis, Joinville e Blumenau que tiveram crescimento. 

Santa Catarina se sentiu prejudicada pela falta de infra-estrutura, como 
energia elétrica, estradas, transporte, crédito. A falta de energia elétrica pode ser explicada 
pela geração não acompanliar o crescimento da demanda com o da potência, sendo o maior 
entrave para 0 desenvolvimento. As indústrias que desejassem energia elétrica teriam que 
optar pela autogeração. 

Outra dificuldade para o Estado foi a falta de rodovias, que prejudicavam o 

transporte de bens produzidos. Poucas estradas eram pavimentadas e eram interrompidas 

por rios, tendo que ser ligadas por balsas ou pequenas pontes. A região do Planalto foi a 

mais afetada com o transporte de animais, e produtos agropecuários. Utilizavam os rios 
para transportar toras de madeira para o Rio Grande do Sul. Osveículos automotores eram 
praticamente inexistentes, o transporte era feito através de tração animal. 

O crédito foi um entrave às empresas. Metade dos financiamentos eram. feitos pelo 
Banco do Brasil e tinham pagamento de curto prazo, às vezes os investimentos industriais 
ou eram. financiados com a retenção de lucro, ou por poupanças familiares transferidas 
diretamente às empresas. Santa Catarina, recebia apenas 6% dos recursos para 

financiamentos da região sul (Cunha, 1992).
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A evolução econômica catarinense no período, teve como base o setor 
primário, com uma contribuição de 40 a 50% para a formação de renda neste período. A 
siiínocultura apresentou destaque entre os demais setores. 

. z/ 
O setor terciário auxiliou na formação da renda catarinense, através dos 

intermediários financeiros. 

. 
4 Os setores que tiveram uma contribuição predominante nesta fase, foram o têxtil, 

alimentar e madeira, em 1949 foi de 72% e em 1959 foi de 66,4 % (Cunha, 1992, p. 46). 
Pode-se atribuir este fato a três constatações: a primeira por Santa Catarina ter sua 

produção ligada a sustentação de matéria-prima e recursos naturais. A segunda não tinha 
produção em escala e seus recursos tecnológicos eram defasados, a terceira é a 

flexibilidade de opções quanto ao tamanho do empreendimento e o menor volume de 
recursos exigidos e ao atendimento à demanda de mercados locais. 
. 

-4 O processo de centralização da indústria em São Paulo, prejudicou alguns Estados 
-ein vários pontos de periferia. Centros Periféricos, Santa Catarina apesar disto, conseguiu 

superar os efeitos impeditivos da indústria paulista, acompanhando o seu ritmo 

encontrando vários nichos de mercado onde pudesse atuar com novas linhas de produtos e 

a consolidação de inúmeros empreendimentos pré~existentes. 

.. Os investimentos neste período de 1945 a 1963, foram aplicados mais no setor 
têxtil, depois no papel e papelão; em 1959 as indústrias extrativas minerais, superavam em 
.duas vezes a concentração e capitalização de capitais. 

Santa Catarina, sempre apresentou caracteristicas que fizeram acreditar em seu 
crescimento, tinha mão-de-obra qualificada, especialmente nos setores tradicionais, como 
têxtil, madeira, mobiliário, papelão e fácil acesso a matéria-prima. Ficou visível a 
interferência do capital estrangeiro, exigindo escalas produtivas crescentes e da 

necessidade de investimentos em replantio de florestas para o fomecimento de matéria- 
prima. 

' Novos investimentos foram feitos, diversificando a linha de produtos, entre estes 
tivemos: cimento e azulejo, na indústria de minerais não-metálicos; refrigeradores, motores 

elétricos, moto-bombas, carroceria de ônibus e auto-peças nas indústrias metal-mecânicas; 

mangueiras, tubos e conexões de matérias plásticas; moderna unidade de papel e celulose; 
modemos frigoríficos de suínos com novas linhas de produtos, na indústria alimentar.



Para verificar toda esta diversificação de produtos, segue na tabela 2 urna relaçao 
de empresas que se instalaram e que provocaram substanciais mudanças no parque 
industrial catarinense. 

Tabela 2. Implantação de empresas no segmento industrial ~ 1940 - 63 

EMPRESA LOCAL 
g 

RAMO 
Fflfldívãfl .Tflvy 

FUNDAÇÃO Ú 

1938 Joinville 
_ J Í 

Metalúrgica 
Cia Hansen 

, 
1941 Joinville 

g 
, 

Materiais Plásticos 
A 

Perdigão
V 

_ 
1934 Joaçaba , Prod. Alimentares 

Mamma ARP s/A 
suifabrii 

1943 

1944 

Joinville ' Vestuário 

Blumenau Vestuário 

Sadia 1944 Concórdia 
' 

Produtos Aiimemarasi 
2 

câaPzzpzz1uzjzi 1 945 Lages z Papel e Papelão 
' 

A 

_ Carrocerias Nielsen S/A 1946 Joinville Mat. de transporte 

Cerâmica Imbituba 1956 Imbituba Minerais não-metálicos 

Frigorifico Chapecó 1952-55 Chapecó Produtos Alimentares 

Porcelana Schmidt 1 945 Pomerode Ê Minerais não-metálicos 

Weg
A 

1961 Jaraguá do Sul Material Elétrico 
l . l 

Fonte: Relatórios de empresas, consultas diretas e diversos estudos. In: Idaulo José. O salto da 
indústria catarinense: um exemplo para o Brasil. Florianópolis: Paralelo 27, 1992, p. 66. 

As exportações catarinenses, estavam relacionadas a matéria-prima e produtos do 
setor primário e 50% das importações eram de bens de capital e insumos. Os principais 
produtos na pauta de exportações em 1945 era a madeira com 34,3%, os têxteis com 14,2% 
e o carvão com 6,9% (Cunha, 1992, lp. 152).

` 

Pode-se concluir que, no fim do período de 1945 a 1963, Santa Catarina conseguiu 
competir no mercado nacional, em situação privilegiada em relação a outros Estados 
periféricos. 

Os investimentos foram para grandes projetos, voltados a produção de bens 

intermediários de capital e de consumo durável com auxílio do capital externo e estatal. 
O conhecimento dos empresários e trabalhadores, a disponibilidade de matéria- 

prima fez dispontar o Estado perante a industrialização brasileira, gerando emprego e 

melhores condições de vida para a população. 

Nesta fase de desenvolvimento, o Estado de Santa Catarina, não apresentou 

nenhuma preocupação com as questões ambientais. No Brasil, de forma geral, o assunto
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era bastante restrito, não havia questionamentos sobre a preservação ambiental, as leis 

eram restritas, esparsas e ineficientes. 

Os empresários locais visavam apenas o desenvolvimento de suas empresas, como 
Santa Catarina apresentava matéria-prima em abundância, não era demonstrado este tipo 
de preocupação. 

Muitos rios foram poluídos, com a indústria têxtil, principalmente na Região do 
Vale do Itajaí, a fioresta no Planalto Serrano era desmatada sem controle, sem a mínima 
possibilidade de reflorestamento; o ar aumentou seu índice de poluição, com os fomos das 
indústrias cerâmicas. 

Somente após 1972, com A Conferência de Estocolmo foi que a conscientização 
ambiental passou a interferir na produção das empresas, relacionando os custos e os 

beneficios, com a cobrança da população pela qualidade ambiental. 

3.2. o Pnniono DE 1963 A 1980; MQDERNIZAÇAO TECNOLÓGICA E 
Ex1›LoRAÇÃo PREDATÓRLA 

Nesta fase do desenvolvimento catarinense, a urbanização aumentou 
consideravelmente, em 1960 era de 32,3%, em 1975, foi para quase 50% (Fundação IBGE, 
1960, 1970, 1980, Censos). Isto pode ser explicado pelo avanço nas tecnologias, pela 

mudança na cultura das atividades rurais e também o esgotamento das fronteiras agrícolas 
que levou a população rural que estava excluída a procurar melhorias na cidade, mas sem 
aptidões e conhecimento para trabalhar, não mudaram suas condições e foram em busca de 
novas fronteiras agrícolas no Brasil Central. 

O Oeste do Estado teve sua expansão demográfica após 1970 reduzida 

sensivelmente, o mesmo aconteceu com o Sul do Estado. 
Entre 1970 e 1980, as cidades mais procuradas por migrantes foram Joinville, 

Blmnenau, Florianópolis, São José, Lages, Criciúma e Chapecó. 

Nos primeiros anos da década de 60, o pais passa por um fim de ciclo de 
desenvolvimento nacional, que teve como base as substituições de importações, onde a 

produção era voltada para a demanda intema, porém feita com investimentos extemos.
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Nos anos de 67 a 73, o Brasil apresentou sua recuperação, com a expansão no setor 
de bens de consumo duráveis. 

Em 1979, com o segundo choque do petróleo, ocorre uma crise mundial e o Brasil 
não passa mais a receber investimentos extemos, a solução adotada pelo governo foi a 

implantação de medidas que reduzissem o consumo. 

Pode-se verificar que Santa Catarina apresentou um ritmo elevado de crescimento. 
Entre os anos de 59 a 70, alguns setores foram mais favorecidos, como as matérias- 
plásticas e o setor metal~mecânico. Em 1970 a 1980, ocorre um declínio nos gêneros de 
madeira, têxtil e produtos alimentares (Cunha, 1992, p. 106). 

Quanto ao sistema rodoviário, verificou-se uma melhora em relação ao período 
anterior, a BR10l foi concluída em 1971, ligando os três estados do sul. A BR 116, que 
liga o Oeste e o Vale do Rio do Peixe ao Litoral foi finalizada em 1975, no mesmo período 
da BR 282 e da BR 470. Com a conclusão da BR 101, em Santa Catarina, aumentou o 
número de turistas que passaram a freqüentar o litoral, principalmente na Região Sul do 
Estado. Com isso, provocou uma ocupação desordenada das áreas litorâneas, sem que 
fosse disciplinado o uso da terra e implantado sistemas de coleta e tratamento de esgoto. 

O setor de telecomunicações também apresentou melhorias, facilitando a 

comunicação com outras cidades, estados e países. A partir de 1970, Santa Catarina passou 
a dispor de uma rede de transportes e telefonia que fosse compativel as suas necessidades. 
Nos primeiros anos da década de 70, os investimentos foram escassos, sendo implantados 
alguns órgãos capazes de auxiliar os financiamentos. 

As transfomiações ocorridas em Santa Catarina são explicadas pelos investimentos 
em tecnologia, energia, rodovias, facilitando os transportes, comunicações, educação e os 
próprios valores da sociedade, mostrando uma média de crescimento acima da nacional, na 
primeira fase da década de 60. 

Os investimentos feitos durante esta fase objetivavam a expansão e a modernização 
da indústria catarinense. O setor metal-mecânico teve grandes investimentos 

principalmente entre 1962-1973 e em 1978._As indústrias de papel e papelão, registraram 
elevados índices de investimentos beneficiando as cidades de Lages e Três Barras, 

tendência esta de crescimento por estar ligada a matéria-prima e também por receber 
investimentos extemos. Na década de 70, houve investimento maciço no setor de minerais 
não-metálicos, com a produção de pisos e azulejos. O setor madeireiro teve baixos índices
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de investimentos. As indústrias têxteis e de produtos alimentares aumentaram a capacidade 
produtiva. 

No Estado de Santa Catarina, e praticamente em todo o país, as empresas 

procuraram estabelecer suas sedes em locais onde tinham facilidade na obtenção de 

insumos e matérias-primas, formando assim concentrações de grupos empresariais e, com 
isso, as regiões passam a ser identificadas pela fabricação de determinados produtos. No 
caso de Santa Catarina, esta concentração favoreceu a industrialização trazendo muitas 

vantagens. 

Em 1975, foi instituída a FATMA - Fundação Estadual de Tecnologia e Meio 
Ambiente, com o objetivo de executar a política e materializar projetos governamentais de 
meio ambiente e tecnologia.

A 

No seu primeiro ano de funcionamento, a FATMA, buscou elaborar um plano de 
ação para verificar como estava o desenvolvimento catarinense. Para que nos anos 

posteriores pudesse atuar de vez na melhoria ambiental, com projetos envolvendo a flora e 

a fauna, o controle de poluição e a tecnologia. 

Como pode-se verificar 0 Estado de Santa Catarina era dividido basicamente por 

regiões que cobriam detenninados setores: o setor metal-mecânico era tido como as 
cidades de Joinville e Jaraguá do Sul; o setor têxtil-vestuário, primeiro era Blumenau, 
Brusque, Gaspar; o setor florestal era formado pelo Planalto Catarinense, onde Lages era o 
principal pólo especializado na madeira, papel, papelão e também apresentava 

significativa expressividade no setor mobiliário; o setor mineral-cerâmico, localizado no 
Sul do Estado, tinha como pólo centralizador Criciúma, o setor alimentar era representado 
pelas regiões do Rio do Peixe e Oeste. 

A região de Lages nesta época, foi afetada pelo esgotamento das reservas florestais 
nativas, pela má administração nas indústrias e também porque estando esgotadas as 

plantações para desmatamento, estes vão em busca de novas areas. 
Comparando-se as transformações ocorridas entre 1959 e 1980, pode-se concluir 

que: 

0 O setor mineral não-metálico teve como principal produto a fabricação de 
azulejos; 

0 No setor metalúrgico, os fundidos de ferro e aço tiveram queda, mas se 
manteram líderes;
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0 No setor madeireiro, ocorreu uma queda de mais de 10% nas serrarias, na 
fabricação de chapas de madeira compensada, de esquadrias, devido a falta de 

matéria-prima; 

0 O setor de papel e papelão apresentava maiores variações que se apresentaram 
em dois períodos distintos: de 1959 a 1970, ocorreu um aumento na fabricação 
de papel e papelão, de 60,9% para cerca de 80%, mas ocorreu uma redução da 
fabricação de celulose e pasta mecânica de 33,6% para 6,7%. 

0 Na produção de material de transporte, houve uma redução na fabricação de 
peças e acessórios de 68% para 49,2% e teve um aumento na produção de 
carrocerias e cabines de 2,8% para 24,9%; 

0 Nas empresas de fiações e tecelagem reduziu-se a produção de 5,1% para 34,55, 
mas logo foi recuperada devido a instalação de novas fábricas. 

Com relação as exportações pode-se dizer que o Estado de Santa Catarina obteve 

um aumento significativo passando de 1,4% em 1973 para 4,3% em 1980 (Cunha, 1992, p. 
196) 

Os setores que mais se destacaram foram os têxteis, farelo de soja, frangos 

congelados e o açúcar refinado. O setor madeireiro apresentou um declínio considerável na 
pauta das exportações catarinenses. 

Verifica-se que para o Estado de Santa Catarina o período de 1963 a 1.980, 

apresentou significativas modificações favorecendo o seu desenvolvimento. Atribui-se este 

resultado a vários fatores, entre os quais estão: a qualidade da mão-de-obra, a capacidade 

empresarial, o desenvolvimento de_novas tecnologias, a busca pela qualidade total no setor 
têxtil, a diversificação da estrutura produtiva, a adaptação dos padrões gerenciais à 

modernização, às exigências para ingressar no mercado externo, a liderança na oferta 
nacional de inúmeros produtos, o crescimento da indústria e também a formação de 
grandes grupos empresariais que reinvestiam no próprio setor favorecendo o 

desenvolvimento. 

No ponto de vista ambiental, verificou-se principalmente que a década de 70, foi 
reveladora no crescimento econômico de Santa Catarina, mas o Estado não apresentou uma 
preocupação com o meio ambiente. 

Nas regiões onde a extração madeireira era o mais importante para a economia 
local, esta sofreu um declínio, pela extração predatória tendo quase seus estoques
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esgotados. Por outro lado, a suíno e avicultura tiveram um grande crescimento, mas 
geraram grandes e crescentes cargas de poluentes nos rios da região Oeste e do Vale do 
Rio do Peixe. 

O Sul do Estado foi prejudicado pela extração e utilização do carvão de forma 
irregular, devastando terras, poluindo a paisagem, os cursos d°água, o ar. Foi vista uma 
manifestação destrutiva do meio ambiente a custo zero e beneficiando apenas os 

empresários, mas causando males para toda a sociedade local. 
Mesmo com todas as conferências e congressos que aconteceram, estes não foram 

capazes de conscientizar de maneira geral os empresários e população para preservação 

ambiental. 

3.3. 0 Pnníono DE raso a 199oz APROFUNDAMENTO no 
m:s1:NvoLvrMENTo JNSUSTENTÁVEL 

Santa Catarina, passou por um processo de mudanças significativas no seu 

crescimento no período, fazendo com que o êxodo rural e a população das grandes cidades 
aumentasse, mas isto não prejudicou a qualidade de vida das pessoas, pois não existia um 
inchaço como nos grandes centros. . 

Este» problema ocorreu, pode-se dizer, devido a utilização de novas tecnologias no 

campo, liberando ou expulsando os trabalhadores rurais, e estes buscaram outras formas 
para sobreviver. Outro problema, seria da própria economia, que aumenta a oferta de mão- 
de-obra e permanece estagnada a quantidade de empregos. Isto tudo acontecia em um 
periodo de crise na economia brasileira, gerando uma população marginal, criando áreas 
periféricas com favelas e sem infra-estrutura, como água encanada, esgoto e coleta de 
lixos. 

Estima-se que o aumento da população urbana catarinense foi de 943 mil 

habitantes, devido também, a vinda da população rural em busca de qualidade de vida. As 
cidades que mais receberam novos habitantes foram Tubarão, Itajaí e Florianópolis. 

Concórdia, Lages, Blumenau e Joinville apresentavam índices inferiores do que se havia 
previsto.



54 

A economia catarinense, mesmo com a falta auxílio financeiro, neste período, não 
viu-se prejudicada pela falta de investimentos em infra-estrutura, como transportes, 
telecomunicações, energia, tendo em vista a extinção de programas que fnanciavam o 

Estado, como em épocas anteriores, porque, investimentos de longo prazo não deixaram de 
serem feitns por empresas privadas. 

Apesar das dificuldades ocorridas no Brasil, Santa Catarina, foi responsável pelo 
aumento de 0,9% na formação do PIB brasileiro (Cunha, 1992, p.186), tendo um 
crescimento acima da média nacional, entre os anos de 1981-1984. Estratégias como o 

Plano Verão motivou de forma modesta o reaquecimento da economia. 
A indústria catarinense, até 1985, conseguiu se manter apesar das poucas 

modificações ocorridas. Neste ano, o setor terciário, teve pouca representatividade, na 
economia nacional. 

Entre 1980 e 1985 os setores que mais se destacaram foram os produtos alimentares 
e o complexo têxtil-vestuário. O setor dos produtos alimentares teve um excelente 
crescimento, aumentou a sofisticação de seus produtos, e conseguiu superar a crise 
econômica da época. O complexo têxtil-vestuário, aumentou 1,4% sobre o total da 
indústria. Os minerais não-metálicos, apresentaram declínio entre 1980 e 1985 e uma 
melhora em 1989. 

Nos anos de 1985 a 1991, os gêneros mais prejudicados foram o de minerais não- 
metálicos, metalúrgica e extração de produtos minerais. 

Para as indústrias catarinenses, está foi a pior década, na qual apresentou um dos 
mais baixos indices de crescimento. lsto influenciou na geração de empregos, 'prejudicando 

a população jovem que se lançava no mercado de trabalho (Cunha, 1992, p. 201). 

Neste período, os setores que mais reduziram a atividade econômica e a 

modernização da capacidade produtiva foram os produtos alimentares, o complexo têxtil- 
vestuário e o madeireiro. 

Pode-se dizer que houve uma redução nas exportações devido a uma crise mundial, 
causada pelo segundo choque do petróleo, e também 0 governo reduziu de forma brusca os 
investimentos nas exportações e os incentivos fiscais. As exportações catarinenses 

atingiram 4,3% das exportações brasileiras entre 1980 e 1984, após isso baixou para a faixa 
dos 4% (idzib, 1992, p. 219). Santa Catarina, apresentou urna diversidade de produtos em 
suas exportações, teve capacidade de adaptação e conseguiu competitividade no mercado 
mundial. Os principais produtos exportados foram os têxteis, farelo de soja, carnes de aves,
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em seguida outros produtos que também tiveram destaque foram, motocompressores, papel 
kraft, pisos e azulejos, calçados, óleo de soja, motores elétricos, refiigeradores domésticos 

e o fumo. 

A entrada no mercado internacional exigiu dos empresários catarinenses grande 

esforço de capacitação tecnológica, gerencial, produtiva, organizacional e também de se 
adequar as exigências externas. Isto não se deve a capacidade de recursos naturais 

abundantes, mas a capacidade de assimilar o crescimento no mercado internacional e os 
incentivos à exportação. 

Santa Catarina perdeu nesta época um pouco de sua superioridade, em relação aos 
custos sociais e ambientais. O Estado apresentou um desenvolvimento predador em 
consideração aos recursos naturais, não existiu a preocupação da sociedade com o meio 
ambiente, ocorrendo a destruição de recursos disponiveis e também a poluição.

` 

Os setores como a agricultura e mineração não tiveram seus processos de 

crescimento pensando na renovação da matéria-prima. No Oeste do Estado o 
desmatamento foi o principal dano, na exploração da madeira para a produção de móveis, 

papel, carvão vegetal e até a exportação. A má 'utilização do solo também prejudicava o 
uso posterior das terras. Técnicas como das queimadas eram muito utilizadas, danificando 
o solo e aumentando cada vez mais os prejuízos. 

Com todos os problemas que vinham ocorrendo, algumas instituições mobilizaram- 
se para uma utilização mais racional dos recursos naturais. Um dos projetos efetuados pelo 
Programa das Micro Bacias Hidrográficas, implantado pela Secretaria da Agricultura, em 
conjunto com o Departamento de Estradas e a Fundação de Amparo à Tecnologia e ao 
Meio Ambiente, FATMA, em 1980, foi a recuperação dos recursos naturais através da 
gestão integrada dos solos, da água e da floresta. Foi realizado um trabalho de censo dos 
recursos naturais, identificando as atividades agrícolas e assim verificar que 

especificamente era praticado e analisaram a possibilidade de liberar as terras nas encostas 

e num segundo momento fazer um reflorestamento. 
No inicio do século, Santa Catarina, era cerca de 80% coberta por florestas, em 

1980 apenas 30% continuava coberta, sendo 5% de espécies exóticas. A madeira além de 
ser utilizada para a construção civil, naval, celulose, serve para criar uma diversidade de 
produtos como resinas, aglutinantes, álcool, fibras têxteis (rayon), açúcares e substâncias 
medicinais.
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Na década de 60, passou-se fazer o reflorestamento, basicamente o pinus, que 
apresenta um crescimento rápido, pois contemplava incentivos fiscais previstos no Código 
Florestal, instituído pela Lei n° 4.711/65, que contemplava que cada árvore cortada, duas 

novas mudas teriam que ser plantadas. Em 1985, 600.000 mudas já estavam plantadas, mas 
nem todas as mudas cresciam e não existia um controle rigoroso para conter os 

camponeses que desmatavam para plantar.
C 

As regiões mais industrializadas prejudicavam-se com a poluição do ar e das águas; 
entre estas estavam: as regiões do Norte, Nordeste e do Vale do Itajaí, no Sul pela 

mineração do carvão e no planalto pela indústria do papel. 
No fim da década de 80, a FATMA, passou a obrigar empresas poluidoras em Santa 

Catarina a se adequarem as novas exigências e foi necessário implantar unidades de 

tratamentos de efluentes, que reduzam a poluição. 
Santa Catarina, apresentou até o final dos anos 80, uma consolidação industrial, 

tendo um aumento da população urbana, formando pólos econômicos centralízadores. Este 
crescimento melhorou as condições de vida da população, mas mostrou que o 
desenvolvimento foi desequilibrado, no qual os recursos naturais foram rapidamente 

degradados ou subutilizados e parte da população marginalizada. Para modificar está 

situação, novas medidas passaram a ser analisadas para que este quadro seja revertido, 

garantindo o bem-estar das futuras gerações. 
Portanto este período representou Ó aproftmdamento da insustentabilidade do 

crescimento, quando não se considera de extrema importância as questões ambientais no 
processo produtivo das empresas e isto passa a prejudicar o meio ambiente.
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~ r ~ 
3.4. AS TRAN SF ORMAÇOES APOS 1990: PREOCUPAÇAO AMBIENTAL 

O desenvolvimento industrial catarinense passou por um grande processo de 
modificação, tendo em vista que em 1950 a atividade era basicamente a agricultura, 

representando 44% da renda estadual, nos anos 90 o setor industrial, já se apresenta de 
fonna destacada na economia. Em 1991, 34% da renda estadual eragresultante do setor 
inàusma1(Raud, 1999, p. sv).

A 

Com o crescimento da indústria notou-se a transferência da população rural para as 
cidades. Em 1950, Santa Catarina tinha 1,5 milhão de habitantes, sendo que 70% viviam 
no campo (rural), em 1991 a população era de 4,5 milhões e 73% urbanos (Raud, 1999, p. 
87). 

O crescimento das cidades trouxe consigo grandes problemas que até o momento 
não eram considerados de extrema importância, como o aumento das favelas nas encostas 
dos morros, a falta de esgoto, de água nas residências e principalmente a conscientização 

da população mais esclarecida de que algo deveria ser feito para mudar a situação que 
estava extremamente precária em certas regiões e também levar em consideração a questão 
ambiental.

_ 

A partir da década de 90, a questão ambiental passou a ser foco importante nos 
projetos desenvolvidos por algumas empresas catarinenses. Até então 0 Estado apresentava 

problemas herdados da década de 80 e deperíodos anteriores, confonne pode-se verificar 

através de dados extraídos da Revista Expressão (1995): 
=í> Santa Catarina, há 100 anos, ocupava 81,8% do seu território com matas ricas e 

densas, era quase um total de 8 milhões de hectares. Em 1995, a cobertura 
nativa era de 6%. Entre 1985 e 1990 foram derrubados cerca de 100 mil 

hectares; 

'=i> O solo foi utilizado intensamente, causando erosão. Quase 70% dos 2 milhões 
de hectares, eram utilizados pela agricultura, com propriedades com menos de 
25 hectares. São 2.400 hectares esterilizados no período. 

=í> A suinocultura no oeste e meio-oeste, em 1995, apresentava um rebanho de 3,4 
milhões de cabeças, que geravam uma carga de dejetos que eqüivaliam a uma 
população de 28,6 milhões de habitantes, sendo que 60% disto era lançado nos 
cursos da água;
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==i> A região sul, foi a que apresentou um sistema hidrográfico mais prejudicado, o 

impacto ambiental foi causado por 130 anos de exploração, beneficiamento e 

uso do can/ão mineral. Os despejos representavam um equivalente a uma 
população de 9 milhões de habitantes; 

\f> Até 1995, somente 6,12% dos catarinenses tinham tratamento de esgoto 

doméstico. 

A FATMA, Fundação de Amparo à Tecnologia e Meio Ambiente, fundada em 
1975, foi crescendo e marcando sua presença aos poucos. A fundação foi fundamental para 
criar em Santa Catarina 0 empresário ecológico, que foi obrigado a se enquadrar aos novos 
padrões que estavam sendo exigidos. Um dos primeiros projetos realizados pela FATMA 
foi a proteção e recuperação das Bacias dos Rios do Peixe, no Meio-Oeste, a Baia da 
Babitonga, este evento foi ligado ao lançamento do empresário ecológico em 1987. 

O objetivo deste projeto era despoluir os rios, retirar dejetos e cardumes mortos 
pelas cargas orgânicas despejadas pelas indústrias. A FATMA, conseguiu mostrar ao 
empresário que muitas riquezas estavam sendo desperdiçadas.

_ 

O Estado de Santa Catarina foi um dos pioneiros nas determinações de programas 
de preservaçãoe de poluição ambiental. A FATMA conseguiu mudar a mentalidade dos 
empresários catarinenses e melhorar as condições dos rios, baias, florestas, faunas, enfim 
muitos problemas ambientais. . 

Para Ulisses Rogério Amida de Andrade, em uma entrevista fomecida a Revista 
Expressão, no ano de 1991, ele que na época era assessor da Federação das Indústrias do 
Estado de Santa Catarina para Assuntos Florestais, o maior problema no Estado neste 
periodo era o uso da floresta para fins energéticos (lenha e carvão vegetal). Utilizada nas 
indústrias cerâmicas, têxteis e metalurgia, existia uma grande dependência das florestas 
tanto econômica como social, pois muitas pessoas viviam de empregos ligados diretamente 
a desmatamentos e outros serviços prejudiciais à natureza. 

Cidades como Lages, onde a madeira era a principal fonte de renda, necessitou 
rever a sua forma de crescimento, pois com o fim do ciclo extrativista da madeira, 0 

municipio desacelerou o seu crescimento, isto em 1991. A cidade apresentava uma reserva 
de 98 milhões de m3 de madeira, isto representava 14% da arrecadação de impostos de 
Santa Catarina, 35% de toda esta área necessitou ser reflorestada. Empresas como Minusa, 
Lactoplasa, Perdigão, Indústri.a Madeireira Lageana, investiram em reflorestamento.
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Um dos principais projetos organizados pela F ATMA, juntamente com empresários 
foi a despoluição da Bacia do Rio do Peixe. O projeto foi lançado em setembro de 1987, 
mas teve seu inicio quatro anos depois, praticamente em 1991. A situação da Bacia do Rio 
do Peixe, era lastimável, eram jogados no rio a poluição industrial equivalente a descarga 

orgânica de uma cidade com 650 mil habitantes. Com isso, alguns empresários verificaram 
que estavam jogando dinheiro no lixo, pois com a recuperação de dejetos e rejeitos, estes, 
poderiam se tomar outros produtos vendidos no mercado (Expressão, 1992, p. 22 e 23). 

Vários projetos foram desenvolvidos durante anos entre as empresas e a FATMA, 
todos eles visando 0 bem da sociedade em geral. Os empresários observaram que, com o 
surgimento das normas de qualidade a ISO 9000 e a ISO 14001 de gestão ambiental, que 
passaram a ser obrigatórias de certa forma para as empresas exportadoras, pois sofrem 

pressões de ecologistas europeus e americanos. Estas empresas sentiram a necessidade de 

se adaptar as novas exigências, pois com a abertura de mercado a concorrência se tomou 
maior podendo prejudicar os que não estão de acordo com as novas regras. 

As exportações ajudaram a amenizar os problemas catarinenses com o meio 
ambiente. Muitos Europeus e Americanos preferem consumir produtos ecologicamente 

corretos, com selos verdes. Algumas empresas poluidoras em Santa Catarina, gastaram 
mais de 200 milhões de dólares para solucionar problemas com esgotos e com a poluição 
nos rios. A FATMA»também foi responsável para que isto acontecesse. 

Em 1996, com o início da implantação da ISO 14000, algumas empresas 

catarinenses passaram a investir cada vez mais na preservação ambiental. As empresas, 
principalmente as exportadoras, sentiram a necessidade de se adequar devido as exigências 

extemas. O principal passo dado foi incorporar as empresas a gestão ambiental e para 
quem já possuía um sistema de gestão da qualidade foi mais fácil a adaptação. 

A ISO 14000 foi considerada por algumas empresas uma barreira comercial dificil 
de ser suplantada para exportadores brasileiros, que corriam o risco de perder mercado na 
Europa. A necessidade de altos investimentos também pode ser considerada como urna 
barreira no primeiro momento, mas passado algum tempo, o retorno é dado através da 
competitividade.

' 

A Hering Têxtil S.A., de Blumenau, que é uma grande empresa exportadora, foi 
uma das primeiras catarinenses 

_ 

a explicitar seus objetivos com relação a questão 

ambiental, visando a certificação ISO 14000 e foi primeira empresa no ramo têxtil 

brasileiro a conseguir esta certificação.
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Em Santa Catarina, as empresas que possuem a Certificação da série ISO 14000, 
que foram certificadas até fevereiro de 2001, apresentam.-se na tabela 3. 

Tabela 3 - Empresas certificadas com a ISO 14000 até o mês de fevereiro de 2001. 

Nome da Organização Localidade 
, 

Setor 
Dohler S/A Joinville 

p 

Têxtil 
Eliane Revestimentos Cerâmicos i

I 

Criciíima Cerâmico 
Hei-mg Têxtil s/A Bimnenau 11 Têxtil 
Indústria de Azulejos Eliane Cocal do Sul ,E Construção Civil 
Companhia Têxtil Karsten Blumenau 

, 

Têxtil 
Móveis Weihennann S/A. São Bento do Sul Moveleiro 
Pedrita Planejamento e Const. Ltda

l 

l

1 
Florianópolis Mineração' 

Petrobrás - E/ P SUL Itajaí. Petroquímico 
Rohden. Artefatos de madeira Ltda Salete 

r 

Florestal Madeira 
sadia s/A Chapecó 11 Alimentos 

p

, 

Fonte: SILVA, Luiz Henrique Cândido. ISO 14000. Florianópolis: Federação das Indústrias do Estado de 
Santa Catarina, 2001. Edição fac-similar. 

Antes mesmo de existir a preocupação com as certificações, a FATMA em Santa 
Catarina, já realizava campanhas de incentivos a proteção ambiental. A mais importante 
homenagem distribuída as empresas que colaboram com o meio ambiente, é o Troféu Fritz 
Müller, instituído pela FATMA em abril de 1982. O prêmio recebeu este nome, em 
homenagem ao naturalista alemão Fritz Müller, que passou grande parte de sua vida em 
Blumenau estudando a Mata Atlântica. Este troféu é oferecido as empresas públicas ou 
privadas, escolas, instituições de pesquisa, associações ambientalistas não governamentais, 

pesquisadores e profissionais que trabalham na preservação do patrimônio ambiental. 

Várias empresas catarinenses, já ganharam o Troféu, como: Cecrisa, Fritz Móveis, Karsten, 
Cerâmica Portobello, Embraco, Weg Motores, Alcoa Alumínio S.A., Celulose Irani, Sadia, 
Eliane Gres Porcellanato, Cia Fabril Lepper e muitas outras. 

A indústria catarinense atravessou a década de 90 com ntuneros bem significativos, 
se tomou mais competitiva e menos endividada. Segundo dados do IBGE, publicados pela 
Revista Expressão de 1999, o crescimento da produção industrial do Estado foi de 26,2% e 

a média nacional foi de 16,8%. Acredita-se que isto ocorreu devido a grandes 

investimentos em tecnologia, qualidade e inserção no mercado internacional. 
Conforme dados fornecidos pela FATMA, verifica-se que a questão ambiental 

passou a ser importante para alguns empresários e isto pode ser notado através dos
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licenciamentos ambientais fornecidos a partir de 1996. Durante o ano de 1996, foram 

distribuídos em todo o Estado, 2684 licenças ambientais; em 1997, foram 3387; em 1998, 
3896; em 1999, foram expedidas 4619 (Relatório de Atividades FATMA, 
1996/1997/ 1998/1999).

V 

Pode-se dizer que o crescimento industrial catarinense, na década de 90 deu se da 

seguinte forma: A Região Sul, tinha como sua principal fonte de renda durante muitos anos 
o carvão mineral, que perdeu sua força. As indústrias de revestimentos cerâmicos tiveram 
seu crescimento e conquistaram novos mercados. Empresas de grande porte como a Eliane 
Revestimentos Cerâmicos e Cecrisa Revestimentos Cerâmicos S.A., estão entre as maiores 

e mais competitivas. A Eliane, conseguiu certificações internacionais, profissionalizou sua 
administração, montou estruturas no exterior e se tomou a maior exportadora de 

revestimentos cerâmicos. A Cecrisa, enfrentou problemas com concordata e com a 

concorrência da Eliane, mas após isto se tomou lucrativa e em ascensão. 
A Região do Planalto, fomiado por empresas de papel, celulose e móveis, 

apresentou durante a década periodos de altos e baixos, devido a preços intemacionais da 

celulose e ao câmbio, pois estas indústrias são exportadoras. 

O Vale do Itajaí foi prejudicado com a abertura comercial, durante os anos 90. As 
indústrias têxteis tiveram a concorrência de produtos importados mais baratos, a saida foi 

investir em tecnologia e modemização das fábricas e administração. Algumas empresas 
desverticalizaram a produção e investiram em distribuição, marca e marketing. 

O Norte e o Nordeste do Estado, que abrigam as indústrias do setor 

eletrometalmecânico, têxtil e plástico tiveram grande expansão. Cidades como Joinville e 

Jaraguá do Sul. Em Joinville, cresceu o setor de infonnática corporativa, com o 
fomecimento de softwares de gestão empresarial e empresas como Embraco, Tigre e 

Tupy, tomaram-se grandes exportadoras e conhecidas mundialmente. 

O Oeste do Estado ficou conhecido por concentrar osmaiores frigoríficos de carnes 
de aves e suínos do país. Com a adoção da integração de grandes indústrias com pequenos 
proprietários rurais, as principais cidades da região atingiram o melhor grau de distribuição 
de renda do Estado.

H 

O litoral, principalmente Florianópolis, desenvolveu um centro tecnológico com 
empresas de software, hardware, eletrônica e telecomunicações. A cidade possui a maior 
incubadora de base tecnológica da América Latina.
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O Estado de Santa Catarina, praticamente depois de 50 anos de industrialização 
passou a se preocupar com os residuos acumulados no processo de fabricação, nos últimos 
10 anos, verificou-se que muitos empresários catarinenses responderam rápido as 

exigências de responsabilidade ambiental. O conceito de desenvolvimento sustentável foi 
bastante disseminado e aplicado por muitas indústrias, devido as exigências legais, a 

responsabilidade social e o próprio mercado. 

Muitas empresas catarinenses no entanto, ainda não estão de acordo com as novas 
exigências e estas apresentam como desafio para os anos seguintes, a implantação da 
gestão ambiental e aquisição da certificação ISO 14000.
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CAPÍTULO Iv 

4. o cAso DE EMPRESAS CATARINENSES Nos sEToREs 
TEXTIL E CERÃMTCQ EM RELAÇÃo Ao MEIo AMBIENTE 

Santa Catarina passou a sentir a presença do empresário ecológico a partir de 
campanhas desenvolvidas pela FATMA, como visto anteriormente. Alguns empresários, 
antes mesmo deste trabalho de conscientização ambiental, já estavam organizando projetos 
a fim de melhorar a qualidade de vi da da população, sob este ângulo. 

Poucas empresas nos setores têxtil e cerâmico no Estado, apresentam dentro de suas 
organizações o sistema de gestão ambiental. Neste capitulo será apresentado o caso de duas 

empresas, a Hering Têxtil S.A. e a Eliane Revestimentos Cerâmicos. O propósito de 
estudar o desenvolvimento do sistema de gestão ambiental destas empresas, se deu porque 
foram as duas primeiras empresas do setor têxtil e cerâmico no Brasil, a investirem em 
projetos relacionados ao meio ambiente e também por serem as primeiras a adquirirem o 

certificado da ISO 14000. 
Será apresentado um breve histórico do desenvolvimento das empresas, o sistema 

de gestão utilizado e os custos e beneficios adquiridos pela implantação destes sistemas.
_ 

4.1. HERTNG TÊXTTL s.A. 

4.1.1. BREVE HISTÓRICO 

Em 1880, Hermann Hering, resolve trazer para Blumenau/SC, um tear circular 
manual e um caixote de fios. Com a ajuda da família e de se seu irmão Bruno Hering, 
recém chegados ao Brasil, funda a Trikotwaren Fabrik Gebrueder Hering, uma recriação da 
Gebrueder Hering, fundada na Alemanha, em 1860. iniciaram a confecção de camisas em
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tecido de malha. Até aquele momento todas as roupas utilizadas na região de Blumenau 
eram importadas. 

A fábrica foi expandindo-se e necessitando de um espaço maior, então estabeleceu- 
se em uma área com força motriz hidráulica, capaz de utilizar novos teares. 

Em 1893, a fábrica, já é denominada uma empresa e passa a ser chamada de 
Comercial Gebrueder Hering. 

O tempo foi passando e a empresa expandindo. Em 1906, é instalada uma turbina 
funcionando a vapor. Em 1910, é adquirida a primeira máquina de fiar. Em 1915, com a 

morte de Hermann Hering, foi modificada a razão social para Hering & Cia. Em 1919, com 
a instalação da Usina Hidrelétrica de Salto, a malharia se torna a maior do Brasil e após 
1950 se toma a maior da América Latina, já com a nova denominação sendo uma 
sociedade anônima, primeiro chamou-se Companhia Hering e depois Indústria Têxtil 
Companhia Hering, isto tudo aconteceu por volta de 1929 (Coelho, 1996, p. 135). 

Victor Hering, Diretor Técnico, pelo seu interesse na ecologia, recebe em 1956, a 

Ordem da Árvore. Nos anos 60, a empresa resolve abrir seu capital e em investir em outras 
regiões do país. Instala uma matriz na Região Nordeste, com o nome de Tecanor S.A., em 
1972. Em 1976, implantaram a Hering Nordeste no município de Paulista, em 
Pernambuco. Nesta fase a empresa já é conhecida em todo o mercado brasileiro e em 
alguns países do exterior. 

Em 1990, a Cia Hering se transfomia em Hering Têxtil S.A. e entra os anos 90, 
com o objetivo de buscar a qualidade total, com a qualidade do produto, satisfação do 
cliente, respeitar o bem estar da sociedade e do meio ambiente. 

4.1.2. A HERING E O MEIO AMBIENTE 

A preocupação com a ecologia, pode ser notada no final do século XX, quando a 

empresa Hering Têxtil recebeu o título de Pioneiro nas Atividades em Favor da 
Preservação da Natureza em Terras Brasileiras, pois sabe-se que as indústrias têxteis são 
responsáveis por resíduos de fibras de algodão e metais pesados dos corantes.
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A Hering apresenta várias etapas no processo de atuação em benefício do meio 
ambiente. Segundo Coelho (1996, p. 145), de 1980 a 1995, a empresa adotou medidas que 
podem ser observadas a seguir:

H 

0 1980: iniciaram-se os estudos para tratamento de efluentes da tinturaria e 

estação piloto pelo método da flotação; 
0 1981: redução do nível de poluição em cerca de 40%, com a implantação de um 

sistema de depuração de efluentes industriais por flotação; 
0 

ç 
1989: Programa de Recuperação Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí- 

Açú pelo Governo do Estado de Santa Catarina; 
0 1990; Adoção do modelo de tratamento biológico com lodo ativado e aeração 

prolongada, para tratar efluentes; 

0 1991: Processo de redução do nível por efluentes líquidos do beneficiamento 

em 93 a 95% na remoção da cor e 92 a 94% na remoção de demanda 
bioquímica de oxigênio, esta operação teve início com a Estação de Tratamento 
de efluentes da Unidade de Itororó; 

' ' 

0 1992/1993: Realização de Auditoria Ambiental, resultando na publicação do 
documento Livro Verde da Hering: O Desafio Ambiental, este informa os 
resultados dos programas desenvolvidos e mostra seu compromisso com o meio 
ambiente; ' 

0 1995: Trabalhos para a obtenção da certificação ambiental ISO 14001. 

Em '1995, a Hering iniciou um programa de Gestão Ambiental. Com experiência 
em preservação ambiental através de áreas de reflorestamentos, parque de fiorestas nativas 
e tratamento de efluentes, fez-se um balanço da atuação da empresa em relação ao meio 
ambiente. 

A Política Ambiental adotada pela Hering, tem como objetivo desenvolver uma 
organização têxtil inovadora e sustentável, garantindo à todos os clientes produtos da mais 

alta qualidade ambiental e tecnológica, tendo como os seguintes princípios da gestão 
ambiental e da qualidade total (Coelho, 1196, p.154): 

1. Compromisso pleno com a qualidade ambiental: conduzir regularmente 

auditorias ambientais a fim de assegurar que nosso sistema gerencial atenda 
nossa responsabilidade plena com o meio ambiente; '
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2. Responsabilidade e Integridade: atender a todos os requisitos legais 

disponíveis e quando possível superá-los; 
3. Melhoria Contínua: buscar a melhoria contínua da qualidade de nossos 

produtos e processos a fim de minimizar seus impactos ambientais adversos; 
4. Prevenção da Poluição: adotar em nossas operações fabris os princípios de 

prevenção da poluição, reduzindo, reutilizando e reciclando nossos resíduos, 
bem como fazendo uso racional de energia; 

5. Redução de Riscos: Minimizar os riscos ambientais, de saúde e segurança de 
nossos colaboradores e das comunidades onde operamos através da adoção de 
tecnologia e procedimentos operacionais seguros e de um constante 

aperfeiçoamento para atuação em situações de emergência; 
6. Educação e Motivação: Educar, treinar e motivar nossos colaboradores para 

conduzir suas atividades de maneira ambientalmente responsável, assegurando 

que esta pol ítica seja assimilada e implementada; 

7. Incentivar Contratados e Fornecedores: Incentivar a adoção destes princípios 
pelos contratados, trabalhando por nossa empresa e incentivar novos 

fornecedores a melhorar suas práticas ambientais; 

8. Transparência e Comunicação: Promover um diálogo aberto com as partes 
interessadas e regularmente tornar do conhecimento público os nossos esforços 
ambientais e o nosso progresso em implementar esta política. 

A Hering durante toda sua história investiu no meio ambiente. No período de 1990 
à 1996, 0 investimento foi cerca de US$5 milhões, com o tratamento de efluentes 
industriais e sanitários, controle e emissões gasosas, controle extemo e intemo de ruído, 
recuperação de energia e formação técnica (Coelho, 1996, p. 158). 

Em 23 de abril de 1997, a Hering Têxtil S.A., foi a primeira empresa do ramo têxtil 
a receber a certificação ISO 14001. Para a obtenção do certificado passou por modificações 
em sua estrutura industrial: mudou o processo físico-químico de sua estação de tratamento 
para biológico, aumentando a eficiência de 55% para 96%; formou a Comissão Interna' de 
Conservação de Energia e desenvolveu o projeto de redução do nivel de ruído e 

reutilização e reciclagem de resíduos; preparou as caldeiras para a utilização do gás 

natural; juntamente com a Fundação Universitária para a Região de Blumenau, realizou
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pesquisas sobre a reutilização da água; implantou a coleta seletiva de resíduos; colocou em 
prática o Plano de Educação Ambiental e desenvolveu campanhas internas de 

sensibilização para reforçar a educação ambiental. Durante o processo de implantação da 
certificação da ISO 14001 foram gastos em tomo de R$318 mil, um dos maiores 
investimentos direcionados a treinamentos, consultoria e custos de certificação 

(CNI/FIESC, 1998, p.l3). 

Após a certificação a Hering já investiu mais de R$200 mil para melhorar 
equipamentos e na área de redução de resíduos nos locais de trabalho. Além disso, 
trabalhos de conscientização foram feitos em escolas e associações de moradores 

(http://www.ciahering.com.br/empresa/historiaph_right.htm, 29/05/Ol). 
A 

Somente durante o ano de 2000, foram investidos R$l milhão e 600 mil no meio 
ambiente (http://wWW.ciahering.comibr/empresa/balanco_right.htm, 29/05/01). 

Como dito no capítulo anterior para estimar os beneficios alcançados pela empresa, 
favorecendo a sociedade em geral é algo muito difícil. Os benefícios podem ser observados 
através de benfeitorias praticadas pela Hering, com suas ações de proteção ao meio 
ambiente. 

Algumas das ações podem ser vistas a seguir: 
0 A Hering investe em equipamentos com excelente tecnologia para otimizar o 

consumo da água e produtos químicos, reduzindo o uso de recursos hídricos e 

facilitando o tratamento final dos efluentes. Toda a água utilizada na empresa 
passa por um tratamento biológico e fisico-químico antes de ser devolvida ao 
meio ambiente, evitando com isso problemas ambientais; 

0 Realização da coleta seletiva, evitando que resíduos perigosos, como lâmpadas 
queimadas de vapor de mercúrio, baterias e óleos usados, sejam enviados para o 

aterro sanitário. Todo o material coletado é enviado a empresas de reciclagem, 
autorizadas por órgãos ambientais; 

0 As caldeiras foram adaptadas. para queima de gás natural, fornecido pelo 

gasoduto Brasil-Bolívia. Esta fonte de energia limpa, substitui outros 

combustíveis utilizados e reduz a emissão de poluentes no ar;
V 

0 Gerenciadores eletrônicos de demanda foram implantados para que exista um 
consumo mais eficiente de energia; 

0 Reservas florestais são mantidas intocadas para a proteção de ecossistemas.
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Além de todas estas medidas, é realizado monitoramento de resíduos líquidos, 
gasosos e sólidos, para não causar danos ao meio ambiente. 

4.2. ELIANE REvEsr1MENTos CERÂMICOS 

4.2.1; BREVE Hisrómco 

O catarinense Maximiliano Gaidzinski, em 1959, resolveu montar seu próprio 

negócio. Com dinheiro emprestado, adquiriu uma pequena cerâmica que estava quase 
falida e com a produção paralisada, situada em Cocal do Sul. A empresa foi o berço da 
Cerâmica Eliane, nome dado em homenagem a filha mais nova de Maximiliano. 

Atualmente, é uma marcas mais conhecidas no Brasil. 
Em 1960, a fábrica começou a trabalhar, a produção era de 9.000 mz /mês. Em 

1963, a produção foi para 20 mil mz , em 1965 foi para 80 mil mz , em 1968 a produção já 
era de 300 mil mz /mês, com azulejos brancos, coloridos e decorados (FIESC, 2000, 
p.125). . 

Nos anos 70, a Eliane adquiriu outras indústrias cerâmicas em Criciúma e construiu 
uma nova fábrica, encerrando a década com uma produção de 900 mil mz /mês em quatro 
fábricas e teve as primeiras vendas para o mercado externo.

A 

Na década de 80, a empresa resolve investir em outros Estados e adquiriu três 
cerâmicas, nos Estados de Espírito Santo, Minas Gerais e Paraná. Nesta fase a empresa 
resolveu investir em novos mercados, entrou no negócio de suínos e aves, investiu em 
reflorestamento, construção civil, empresa de transporte, indústria gráfica, transportes 

aéreos, mineração, tecnologia mecânica, eletrônica e de manutenção. 

Nos anos 90, o grupo Eliane, verificou que deveria investir apenas no que 
realmente conhecia e se dedicou ao revestimento cerâmico, vendendo suas outras 

empresas. Com isso investiu em melhorias na tecnologia, qualidade, capacitação de 

recursos humanos, modernizou o parque fabril. Em 1996, construiu sua primeira fábrica de 
Gres Porcellanato.
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Em 1999, produziu 38 milhões de mz e teve um faturamento de 330 milhões de 
reais, 30% da produção foi exportada tendo um faturamento de 46 milhões de dólares 
(FIESC, 2000, p. 125). 

Em 2000, 0 grupo já possui uma empresa com 12 unidades industriais e 2500 
empregados. Nos dias de hoje a Eliane é líder absoluta no setor de revestimento cerâmico. 

4.2.2. A ELIANE E O MEIO AMBIENTE 

O Grupo Eliane, um dos maiores do Brasil e grande exportador, não considera 
somente essencial a qualidade dos seus produtos mas também os investimentos na proteção 
de recursos naturais. 

Com a conclusão dos investimentos mais pesados em sua linha de produção, a 

empresa passou a investir na preservação ambiental, pensando na qualidade de vida das 

pessoas que moram onde estão localizadas suas fábricas. Está preocupação deu se a partir 
de 1993, com investimentos de cerca de 3 milhões de dólares na implantação de sistemas 
de tratamento de efluentes líquidos, o foco estava desde a extração de matéria-prima da 

natureza até a devolução de efluentes (Expressão, 1993, p. 5). 

A Eliane Revestimentos Cerâmicos apresenta a seguinte política de qualidade, 

conforme pode-se verificar: V 

0 Meio Ambiente: Identificar aspectos que possam ser danosos ao meio ambiente 
e estabelecer objetivos e metas para prevenir e reduzir a poluição;

V 

0 Sistema de qualidade: respeito à legislação ambiental e às especificações de 

todos os padrões do processo, produtos e serviços em parceria com 
fornecedores e clientes; 

0 Clientes: o nível de satisfação dos clientes é a medida do sucesso da qualidade 
de nossos produtos e serviços; 

0 Colaboradores: pessoal treinado e comprometido é a fonte de nossa força e 

determinação; 

0 Compromisso com a melhoria contínua: a inovação e a busca constante pela 
excelência estabelecem a Qualidade e a Melhoria do Desempenho Ambiental 
como obrigação conjunta e prioritária de todos na Eliane.
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Um dos principais ingredientes para a cerâmica é a água e a Eliane em 1995, passou 
a verificar qual a melhor maneira para reutilizá~la. O projeto foi inicializado ein uma de 
suas' sedes, a Eliane II onde, foram feitas pequenas reformas para permitir a reutilização da 
água que já passou pelo processo de produção. Foram investidos 15 mil dólares para a 

implantação do projeto, tendo como beneficio a redução no consumo de água. Atualmente 
a empresa gasta 60% a menos do que gastava antes. 

A comissão interna do meio ambiente, constatou que as características fisico- 
químicas da água usada na limpeza da seção de preparação de massa e secagem eram 
praticamente as mesmas da original, a comissão sugeriu as reformas garantindo que a 
reutilização não iria influir na qualidade do produto final (Expressão, 1995, p. 58). 

Outras atitudes foram tomadas, como a troca de registros e tomeiras, antes usadas 
manualmente, por bicas de jatos d'água com fechamento automático, que limpam com 
maior pressão, menor vazão e em menor tempo. 

Por estar instalada em uma região onde existe a falta d°água, a Eliane sentiu a 

necessidade de melhorar as condições de uso desta. Os rios que abastecem a região de 
Cocal do Sul, foram bastante prejudicados com a exploração do carvão mineral, devido 
estar próxima a nascente do rio e os dejetos do carvão eram despejados todos lá. 

O resultado deste pequeno investimento, foi imenso, pois atingiram dois objetivos, 
a economia de água e o ambiental. Praticamente 100% da água tica confinada na fábrica e 

nada vai para o meio ambiente. Este projeto, rendeu para Eliane, ser uma da empresas 
vencedoras do 4° Prêmio Expressão de Ecologia, dado pela Revista Expressão em 1995. 

O ano de 1995 foi considerado excelente para a Eliane, pois atingiram um lucro de 
31 milhões e 900 mil dólares, algo que não acontecia desde 1990 (Expressão, 1996, p. 8). 

Em junho de 1996, a Eliane Revestimentos Cerâmicos inaugura Luna nova fábrica 
para a produção de Gres Porcellanato. Esta fábrica já nasceu ambientalmente correta. 

Situada em Criciúma, foram investidos cerca de 17 milhões de dólares, sendo 1 milhão 

gasto em equipamentos de última geração para a área ambiental. 
A utilização da água é quase 70 vezes maior do que uma fábrica de pisos e azulejos 

nonnais, mas ela não despeja um litro de efluente no meio ambiente, tudo fica confinado 
em um circuito fechado onde a água é tratada e devolvida na mesma hora para a produção. 

Outra preocupação foi com a poeira, foram colocados captadores de pó em locais 
estratégicos da fábrica, que conduzem as partículas de massa soltas no ar para um depósito, 
para que elas sejam reaproveitadas.
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Toda esta conquista se deve a uma equipe fonnada por engenheiros ambientais, por 
setores de projetos industriais, centros de pesquisa, engenharia de segurança, assessoria da 

qualidade e recursos humanos. 

Em 1997, a Eliane Revestimentos Cerâmicos, se toma a primeira empresa de 
cerâmica do mundo a receber a certificação da ISO 14001, em sua sede a Eliane Gres 
Porcellanato. Esta, após 1 ano de funcionamento, já apresentava três certificados a ISO 
9001, que garante a qualidade do produto; a ISO 13006, relativa às especificações técnicas 
dos revestimentos cerâmicos e a ISO 14001 da gestão ambiental. 

O objetivo era integrar todos os processos para que existisse uma sofisticação geral, 
tanto com relação a proteção ao meio ambiente, como a um sistema de qualidade 
garantindo saúde e segurança dos funcionários e serviços. 

Para implantação de um sistema de gestão ambiental, foi necessário identificar 
todos os aspectos que pudessem causar danos ambientais e identificar os pontos de geração 
de poluição. Após foi realizado um levantamento de todos os requisitos necessários para 
que pudesse ser aplicada, foi criado um programa de gerenciamento ambiental, com 
objetivos e metas, responsabilidades, recursos e prazos. 

A Eliane está cada vez mais investindo em qualidade e isto reflete nos números 
apresentados por ela em relação aos seus rendimentos. Cerca de 32% das exportações 
brasileiras no setor cerâmico é feito pela empresa. No ano 2000, a Eliane apresentou um 
faturamento de R$340 milhões (Expressão, 2001, p. 50). 

Pode-se verificar, que a implantação de um sistema de gestão ambiental é algo 
muito importante para o desenvolvimento de uma empresa. Com as certificações, com os 
projetos ambientais, fica mais fácil alcançar novos mercados e competir com outros países, 
como no caso da Eliane Gres Porcellanato que conseguiu competir com a Itália que até o 

ano de 1996 era a única produtora de cerâmica do tipo Gres Porcellanato. 

A gestão ambiental, pode até no primeiro momento gerar grandes custos para a 

empresa, mas pode também gerar beneficios para os seus funcionários, como visto 
anteriormente, em apenas alguns dos projetos da empresa Eliane Revestimentos 

Cerâmicos.
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4.3. EMPRESAS CATARINENSES E O DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL: A NOVA VISÃO EMPRESARIAL - 

_ 

Durante muitos anos a questão ambiental, não esteve presente nos projetos das 
empresas catarinenses. Com facilidade na obtenção de matéria-prima disponível na 
natureza, como água, madeira, não se pensava na possibilidade de que algum dia iria 
existir programas de racionamento e reflorestamento. 

Os tempos passaram, a matéria-prima extraída da natureza ficou cada vez mais 
escassa e novas medidas tiveram que ser adotadas. Como visto anteriormente, durante os 
anos de 45 a 80, quase nada foi realizado na preservação ambiental, viu-se que houve um 
aumento na extração de madeiras, muitas florestas e morros desmatados. Pode-se dizer que 
isto é decorrência do grande êxodo rural, que trouxe muitas famílias para as cidades sem 
as menores condições de sobrevivência, sem tratamentos de água, esgoto, e morando em 
encostas de morros que com as chuvas e enchentes acabavam perdendo o pouco que 
tinham. A Conferência de Estocolmo fez despertar uma nova visão de desenvolvimento 
entre os paises ricos em 1972. » 

As empresas catarinenses, passaram a se preocupar com a questão ambiental e, 

com o surgimento da FATMA, dá ênfase ao empresário ecológico. Até o momento, os rios 
eram poluidos com os dejetos despej ados da produção, o ar era contaminado pela poluição 
das empresas, as florestas eram desmatadas. O Estado de Santa Catarina era muito 
explorado através da utilização irregular de matas, rios, mares. 

Na década de 1990, começa a surgir a idéia do desenvolvimento sustentável para os 
empresários catarinenses, antes desta fase poucos projetos eram realizados através da 
FAT1\/IA1. 

As empresas como a Hering Têxtil S.A. e a Eliane Revestimentos Cerâmicos, 
notaram que adotando os sistemas de gestão ambiental e da qualidade, passaram a 

beneficiar a sociedade de maneira geral, podendo verificar de fato este dado por meio dos 
seus funcionários e dos moradores que residem próximos as fábricas. O benefício veio 

através de uma melhor qualidade de vida, como redução do nível de poluição do ar, da 
água, etc. 

1 A visão de sustentabilidade apresentada, não leva em conta o problema ambiental lá onde é extraída a matéria-prima das 
Pmnrpcnc Tcfn rêmr-*Prix an rnnrpífn (ln nenarn nmhipnfal rnig r-nncíñprar-ãn não rnlfmria nnc limites rløcra mnnnornfia
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Com os investimentos feitos, reduziram-se problemas que até então não eram 
considerados importantes e as empresas tomaram-se mais competitivas atingindo mercados 

externos que adquirem produtos ecologicamente corretos por ter uma maior aceitação por 
parte dos consumidores. 

Os investimentos em tecnologia para proteção ambiental, só fazem as empresas 
crescerem e se manterem competitivas, expandindo mercado e crescendo cada vez mais, 
como Porter coloca, a inovação deve estar presente em todas as instituições para que o 

administrador possa estar atento a todas as forças competitivas.
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CAPÍTULO v 

5. CONCLUSÃO 

O empresário do Estado de Santa Catarina, está se mostrando cada vez mais atento 
as questões relacionadas ao Meio Ambiente. Desde o surgimento da proposta de um 
modelo de desenvolvimento sustentável, antes já discutido por Sachs através do 
ecodesenvolvimento, campanhas de conscientização estão sendo desenvolvidas em busca 
de melhores condições de vida para a população. 

As empresas catarinenses, que durante alguns anos, não preocuparam-se em 
preservar o meio ambiente, foram surpreendidas pelas pressões sociais e também legais 
para se adaptarem as novas exigências. 

A criação de urna legislação ambiental mais adequada as novas realidades foi de 
extrema importância no controle ambiental. A lei de crimes ambientais, fez com que várias 
empresas, investissem em novas tecnologias e em técnicas de produção, visando reduzir 

os problemas ambientais, pois esta lei estipula multas elevadíssimas para as empresas que 

não estão de acordo com o solicitado, tomando assim um grande custo e deixando a sua 
imagem debilitada perante a sociedade.

O 

O desenvolvimento industrial catarinense, passou por períodos, nos quais a questão 
ambiental muitas vezes nem era discutida, florestas foram desmatadas, nos poluídos, sem a 

menor conscientização. Com a Conferência de Estocolmo, em 1972, foi que a questão 
ambiental passou a ser analisada em muitos países. No Brasil, isto levou quase 20 anos 
para ser assimilado, pois somente após a Eco-92, realizada no Rio de Janeiro, foi que os 

empresários brasileiros acreditaram que o meio ambiente, além. de ser necessário preserva- 

lo, poderia ser uma grande fonte lucrativa, como por exemplo a fabricação de produtos 
ecologicamente corretos tendo grande aceitação no mercado externo. 

Para se tomarem mais competitivas algumas empresas catarinenses passaram a 

investir em uma produção mais equilibrada com o meio ambiente. As normas e 

celtificações criadas como a ISO 9000, relacionada a gestão da qualidade e a ISO 14000,
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ligada a gestão ambiental, foram muito importantes para este novo paradigma de 
desenvolvimento sustentável que estava surgindo. 

Algumas, poucas empresas para se manterem competitivas, verificaram que a 

adoção de gestão ambiental seria lucrativa, pois não iriam sofrer problemas e 

discriminações para exportar seus produtos para a Europa e os Estados Unidos, pelo 
contrário, criaria um diferencial. 

Porter, coloca que as empresas devem estar atentas as cinco forças competitivas e 0 
mercado verde, a fabricação de produtos ecologicamente corretos, pode ser um nicho de 
mercado pouco explorado por elas. Como visto no decorrer do trabalho, as empresas que 
não estão de acordo com as novas nonnas exigidas, não possuem condições de competir 
num ambiente globalizado, onde existe a facilidade de infonnações, de aquisição de novos 
produtos. 

Alguns setores industriais catarinenses, que durante vários anos só souberam 
explorar os recursos naturais disponíveis em busca de matéria-prima, passaram a ter novas 
visões somente após os anos 90. Durante a década de 80, muitas campanhas foram 
desenvolvidas pela FATMA, em busca de conscientização e da criação do empresário 
ecológico, mas a década de 90 foi marcada como sendo a principal. 

Avaliar os beneficios adquiridos pela população através dos investimentos na 

proteção ambiental não é algo fácil. Isto será verificado após algum tempo, como por 
exemplo, o aumento na produtividade dos funcionários, menos problemas de saúde na 
população que mora nas regiões próximas as fábricas, etc. Os custos apresentam tarefas 
mais fáceis de estimar e são de suma importância para as empresas se manterem 
competitivas no atual mercado. ~ 

Os setores cerâmico e têxtil, considerados grandes vilões na poluição ambiental, já 
apresentaram novas concepções com relação ao meio ambiente. As empresas citadas, a 

Eliane Revestimentos Cerâmicos e a Hering Têxtil, sentiram grande necessidade em 
investir na gestão ambiental, pois verificaram que poderiam se tomar mais competitivas. 

A Eliane Revestimentos Cerâmicos, que já estava quase falida, conseguiu reerguer seus 
investimentos ampliando seus projetos, como a instalação da fábrica Gres Porcellanato, 
que até o ano de 1996 era produzido só na Itália. A fábrica ecologicamente correta, 
conseguiu reduzir o consumo de água, diminuir os ruídos e a poluição. Hoje é considerada 
a maior exportadora de pisos cerâmicos do Brasil.
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A Hering Têxtil, que desde cedo já se preocupava com o meio ambiente, viu a 

necessidade de reorganizar sua empresa, pois notou que estava perdendo espaço para 

outros concorrentes que vendiam produtos similares a preços inferiores. O sistema de 
gestão ambiental adotado interferiu em todos os setores da fábrica. A empresa resolveu 
desenvolver uma organização inovadora e sustentável, garantindo à todos os clientes 

produtos de qualidade e sem prejudicar o meio ambiente. Além dos investimentos feitos 
para redução de ruídos , reutilização e reciclagem de residuos, reutilização da água, 
campanhas educativas foram realizadas para sensibilizar os funcionários a ajudarem na 
preservação ambiental. 

A sociedade de maneira geral precisa estar consciente que se não existir uma 
responsabilidade social e ambiental, as futuras gerações que estão crescendo e que estão 

por vir não conhecerão quase nada sobre o meio ambiente que nós conhecemos, que nossos 
pais conheceram e principalmente o que os nossos avós descobriram e souberam 
aproveitar.
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5.1. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Como sugestão para trabalhos futuros, seria analisar quais o sistemas de gestões 
ambientais adotadas pelas empresas do ramo florestal, como por exemplo a empresa 
Rohden Artefatos de Madeira Ltda, que como foi citada no decorrer do trabalho, 

conseguiu adquirir a certificação ISO 14000. 
. Outra sugestão seria estudar o espaço ambiental da empresa e não somente o meio 

ambiente que está ao seu redor.
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