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P e s q u i s a  e  O r g a n i z a ç ã o  
R I C A R D O  L U I Z  P E I X O T O  D E  B A R R O S  

 



DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DO SETOR DE MÁRMORES & GRANITOS - ES 

 
CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

 Com a recente implantação do programa de Produção mais Limpa no Núcleo de 

Econegócios do SEBRAE-ES - ampliando a oferta de produtos sócio-ambientais - torna-se 

necessário atualizar o conhecimento da situação ambiental de um dos principais setores 

produtivos e econômicos do Estado do Espírito Santo, o de Rochas Ornamentais.  Dessa forma, 

o Núcleo de Econegócios poderá oferecer soluções ambientais orientadas para as reais 

necessidades desse setor. 

A aplicação do diagnóstico ambiental permitirá uma avaliação completa da situação atual 

das empresas desse importante setor produtivo, notadamente as de âmbito legal, e suas 

necessidades para a sustentabilidade econômica e ambiental. 

As questões ambientais representam atualmente uma significativa barreira comercial para 

as empresas que almejam participar do mercado globalizado. 

 
 
O ESTADO-DA-ARTE DO SETOR DE ROCHAS ORNAMENTAIS  
 

 Segundo a ABIROCHAS, o Brasil é o quarto produtor mundial, com uma produção anual de 

6 milhões de toneladas de rochas em 2002.  O crescimento em relação ao período anterior foi de 

21,3%.  O setor mineral representa aproximadamente 5% da pauta de exportação brasileira, com 

um crescimento de 183% no período de janeiro a outubro de 2003 (SEDEX 20/11/03) 

 O Estado do Espírito Santo, sétimo principal estado exportador do país – na frente de 

todos os estados do nordeste, norte e centro-oeste - é responsável pela produção de 2,4 

milhões toneladas de rochas – mármore e granito – por ano, correspondendo a 

aproximadamente 46% da produção brasileira em 2000 (CETEM/ABIROCHAS,2001). A produção 

capixaba, com aproximadamente mil teares, a maior concentração no país, tem capacidade de 

serragem em torno de 25 milhões de m2/ano, criando cerca de 20.000 empregos diretos. 

 O setor exportou em 2000 US$115,7 milhões, que correspondeu a 33% de todo o volume 

exportado pelo Brasil, constituindo-se, dessa forma, no maior exportador de rochas ornamentais 

da América Latina (www.iel-ideies.com.br).  A quase totalidade das exportações é de granito.  Nos 

últimos dois anos a exportação de beneficiados superou a de blocos, indicando uma tendência à 

agregação de valor ao produto exportado.  Com isso, as questões ambientais ganham 

significado através do comércio exterior. 

 O município de Cachoeiro do Itaperimim, no estado do Espírito Santo, concentra a 

maioria das empresas do setor (extração, beneficiamento e produção de insumos e bens de 

capital).  O município possui boa infra-estrutura e instituições financeiras e de apoio técnico, 

com programas de treinamento básico e capacitação profissional, além de grande importância 

logística para os principais mercados consumidores do país.  

 



 P á g i n a  4 / 34

 
INTRODUÇÃO 
 

Nas últimas três décadas a preocupação com as questões ambientais aumentou 

significativamente . Esta preocupação teve boa parte de suas origens no âmbito dos movimentos 

ambientalistas da década de sessenta nos países mais industrializados, e se expandiu 

globalmente, envolvendo outros setores da sociedade e países em desenvolvimento.  No Brasil, 

as preocupações ambientais vêm sensibilizando cada vez mais a sociedade, incluindo 

indústrias, governos e sociedade civil organizada. O fator ambiental tem-se tornado 

gradativamente mais importante em várias partes do processo de tomada de decisões tanto na 

esfera pública quanto na privada.  Na iniciativa privada, muitas das reações contrárias e 

conflituosas às iniciativas ambientais existentes no passado estão dando lugar a uma crescente 

conscientização da melhoria ambiental como uma estratégia de empresa eficiente e 

responsável, refletindo nos resultados econômicos e, em muitos casos, diretamente na imagem 

e capacidade de produção da empresa.  

O conhecimento da estrutura organizacional e do processo produtivo é fundamental para 

determinar os obstáculos e oportunidades para melhoria da gestão ambiental, que integra os 

processos administrativos, econômicos e financeiros, e os aspectos de segurança, qualidade e 

eficiência nas empresas.  Vários fatores afetam essas decisões: legislação ambiental vigente, 

intensidade da fiscalização dos órgãos públicos, oportunidades do mercado para empresas 

ambientalmente adequadas, custo e acesso à informação e tecnologia ambiental, riscos 

causados por problemas ambientais, pressão da sociedade civil organizada, preocupação com a 

imagem da empresa e, por conseguinte, preocupação ambiental dos acionistas, diretores e 

empregados.  As decisões em relação à gestão ambiental de empresas são cada vez mais 

orientadas pela influência de fatores externos ligados à organização, tais como os fornecedores, 

os consultores, os consumidores, as ONGs e comunidades locais e, ainda, os órgãos da 

administração pública e entidades de classe.  A correta compreensão dos fatores que afetam as 

decisões na empresa é essencial para a sua sobrevivência. 

O SEBRAE-ES tem o prazer de oferecer aos seus cientes e parceiros a primeira pesquisa 

compreensiva da gestão ambiental nas empresas do setor de Mármores e Granitos no município 

de Cachoeiro de Itapemirim, no estado do Espírito Santo.  Essa é mais uma iniciativa do 

SEBRAE-ES para a consolidação de um sistema de informações que auxilie as empresas e os 

órgãos públicos a direcionarem suas ações estratégicas na área ambiental desse e de outros 

importantes setores da economia capixaba. 
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OBJETIVOS 
 

Esta pesquisa tem como objetivo a coleta e análise de dados relativos à gestão ambiental 

nas indústrias do setor de Mármores e Granitos no município de Cachoeiro de Itapemirim, no 

estado do Espírito Santo.  Com isso, será possível gerar informações que possam dar subsídios 

para tomadas de decisão relativas a políticas e ações ambientais do SEBRAE-ES junto às suas 

filiadas.  

Linhas Básicas de Pesquisa 

A análise da amostra de empresas, por meio do questionário aplicado in loco, focou 

diversos aspectos relativos às práticas da gestão ambiental empresarial e aos fatores que 

influenciam mudanças nestas práticas.  

Linhas de Análise 

Com relação a situação atual e pretendida das empresas na área ambiental a análise 

aborda fatores como:  

• procedimentos adotados (disposição adequada de resíduos sólidos, tratamento de 

efluentes, redução da carga poluidora do ar, práticas de conservação de recursos 

hídricos/energéticos/matéria-prima, monitoramento, contabilidade ambiental, políticas 

de reciclagem, e tipo e origem dos equipamentos usados); 

• estrutura de gestão ambiental (forma de tratar as questões ambientais usando mão-

de-obra própria ou externa, existência de especialistas na área ambiental, posição da 

área ambiental na estrutura organizacional da empresa); 

• informações sobre questões de gestão (conhecimentos gerais e técnicos, 

instrumentos de gestão, conhecimento legal e institucional); 

• investimentos em atividades relacionadas à gestão ambiental (aporte e tipo de 

investimentos realizados ou planejados na área ambiental, e fonte de recursos). 

Também são examinados fatores tecnológicos, institucionais, políticos e econômicos que 

influenciam a gestão ambiental nas empresas, tais como: 

• principais fatores que impulsionaram mudanças ambientais (disponibilidade e custo 

de tecnologia, aumento de produtividade, pressão dos órgãos ambientais, acidentes 

passados, pressão de acionistas/matriz/diretores/empregados, reivindicação de 

comunidades ou ONGs e busca de mercado exigente com questões ambientais); 

• relação com os órgãos públicos (órgão público que teve contato recentemente, tipo 

de contato: licenciamento, fiscalização, etc., percepção da ação dos órgãos públicos, 

e eficiência e eficácia da ação destes órgãos); 

• obstáculos para a melhoria da gestão ambiental (falta de informação, custo, falta de 

financiamento, situação financeira da empresa e incerteza sobre mudanças na 

legislação e fiscalização ambiental); 
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• instituições que ajudam ou atrapalham na melhoria da gestão ambiental (órgãos 

ambientais e patronais, universidades, sindicatos de indústrias, ONGs, governos 

municipais, consultorias e empresas conhecidas); e 

• sugestões como as instituições públicas e privadas poderiam ajudar na melhoria 

ambiental (identificação dos problemas ambientais, divulgação sobre tecnologias 

ambientais, mudança na legislação ambiental, divulgação de boas práticas, 

organização de encontros, organização de cursos e linhas de crédito).  

 
 
 
MÉTODOS PARA COLETA E ANÁLISE DE INFORMAÇÕES 
 

A metodologia de pesquisa consistiu de uma série de processos de coleta de dados via 

questionário durante as entrevistas com os representantes das empresas do setor.  Primeiro foi 

elaborado o questionário pelo Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento 

Sustentável - CEBDS, e selecionadas uma amostra de 30% das indústrias, totalizando 361 

empresas consultadas, sob a responsabilidade do Centro Tecnológico do Mármore e Granito – 
CETEMAG. 

Foi elaborado pelo CEBDS somente um tipo de questionário (ver anexo) para todas as 

empresas com um cabeçalho de identificação da empresa, sua atividade produtiva principal, 

número de funcionários e, a título de informação, seu conhecimento dos serviços prestados pelo 

CETEMAG, localizado na região da pesquisa e responsável pela apresentação da pesquisa aos 

seus associados e aplicação do questionário, dividido em temas, e com vinte perguntas 

objetivas. 

Antes da campanha de aplicação, cumprida nos meses de outubro e novembro de 2004, o 

questionário foi testado e validado através de entrevistas com duas empresas da região com a 

participação do consultor do CEBDS e da coordenadora do CETEMAG  Na segunda fase da 

pesquisa os questionários foram tabulados em Excel (CD-ROM em anexo) pelo CEBDS.  

 

 

RESPOSTA DAS INDÚSTRIAS 
 

O CETEMAG aplicou o questionário em 361 indústrias do setor localizadas no município de 

Cachoeiro do Itapemirim.  Para isto, foram treinadas e orientadas equipes de estudantes para a 

pesquisa de campo.  Foram respondidos 241 questionários, representando 66,7% do total 

pesquisado.   
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RESULTADOS DA PESQUISA 
 

A SITUAÇÃO AMBIENTAL NAS EMPRESAS 
 
 Principais Aspectos Ambientais  

 
 Efluentes líquidos, com 90% de indicação, foi o aspecto ambiental mais importante 

apontado pelas empresas como resultante de suas atividades. Outros aspectos ambientais 

significativos foram os resíduos sólidos não perigosos com 59% e as emissões atmosféricas com 

36%.  Quanto aos aspectos ocupacionais, as vibrações e ruídos são reconhecidos por 85% das 

empresas. 

 Um detalhe importante é que apenas 2% dos entrevistados não possuem problemas 

ambientais ou não sabem dos aspectos ambientais de suas empresas, revelando assim um 

razoável grau de conscientização sobre a questão ambiental nas empresas do setor. 

 Pelas entrevistas observa-se que a precisão na indicação dos aspectos ambientais é 

melhor nas empresas maiores, visto que estas têm pessoal com mais experiência nas questões 

ambientais e ocupacionais. 

 

 Ações de Controle/Prevenção Ambiental  
 
 As empresas indicam que estão implementando diversas ações de controle e/ou 

prevenção ambiental para gerenciar seus aspectos ambientais com resultados satisfatórios, 

apresentando uma grande variação entre setores e tamanho das empresas. 

 A redução do consumo de água e de energia, com 59% e 52% respectivamente, foram as 

duas ações mais implementadas pelas indústrias. Muitas destas empresas reagiram ao 

racionamento de 2002 com planos de investimento em redução do uso de energia. A 

conservação da água tem sido adotada por fatores econômicos. A institucionalização da 

cobrança do uso da água, embora muitas empresas não estejam bem informadas sobre isso, 

tende a valorizar ainda mais os projetos de redução e conservação de água. 

 Em terceiro lugar vem a preocupação com a disposição adequada de resíduos sólidos, 

com 48%, seguida pela reciclagem, com 44%. 

 Outra linha de ação ambiental, ainda que voltada para o fim-de-tubo, foi indicada pelas 

empresas, tais como: construção de estações de tratamento de efluentes (ETEs), com 36%, e os 

investimentos para introdução de equipamentos de proteção ocupacional, com 26% das 

respostas. 

 Uma ação que merece destaque é a iniciativa de 24% das respostas para mudança dos 

processos para redução de desperdícios e resíduos.  São empresas com enorme potencial de 

implantação de programas de ecoeficiência. 

 Por fim, apenas 6% das empresas admitem que não realizaram ações ambientais, 

demonstrando que a grande maioria das empresas está buscando solucionar seus problemas 

ambientais. 
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 Dificuldades para Melhoria Ambiental  
 
 Os maiores obstáculos para melhoria ambiental das empresas são: o custo muito elevado 

para aquisição dos equipamentos ambientais (56%), a falta de orientação/informações dos 

órgãos ambientais (46%), a falta de informações técnicas (35%), a mudança freqüente da 

regulamentação ambiental (33%) e os altos custos trabalhistas da mão-de-obra (32%). 

 A distribuição e as diferenças nos obstáculos para melhoria ambiental entre as empresas 

devem-se às distintas capacidades técnicas e financeiras, além da natureza e escala dos 

problemas. Porém, vemos que alguns aspectos são relevantes para todos os tipos de empresa. 

O custo elevado de equipamento é um fator mencionado como uma das principais barreiras. 

Pelo conhecimento das técnicas de controle de poluição do setor sabemos que, em muitos 

casos, os equipamentos necessários para melhoria ambiental são importados e caros. A 

inexistência ou custo excessivo dos financiamentos, como também apontado nos questionários 

(29%), somente dificulta a instalação destes equipamentos.  Dessa forma, as possibilidades 

para trabalhos de gestão voltados para redução de resíduos e efluentes têm forte possibilidade 

de sucesso no setor, uma vez que reduzirá a demanda por equipamentos caros e operações 

dispendiosas.  A falta de informações técnicas, revelada na pergunta, abre uma grande 

oportunidade para a Produção mais Limpa. 

 Outro aspecto relevante é o percentual de empresas que não possuem dificuldades para 

a melhoria ambiental em suas empresas (13%) em relação as que não consideram a questão 

ambiental prioritária (6%).  Dessa forma, mais de 30 empresas estão atuando para a melhoria 

ambiental nas suas instalações e, com certeza, precisarão de apoio técnico e gerencial. 

 

 Registros Sistemáticos  
 
 Há um grande equilíbrio entre as empresas no que se refere à execução ou não dos 

registros sistemáticos na área ambiental. Como 41% delas não mantém qualquer registro na 

área ambiental, isto reforça a tese de que é mais difícil o gerenciamento dos aspectos 

ambientais nas pequenas e médias empresas.  A falta de registros sistemáticos se dá em quase 

todos os setores das pequenas empresas e alguns das grandes empresas, como por exemplo o 

setor de construção civil. 

 Nas empresas pesquisadas os registros mais comuns são descarga de efluentes líquidos 

(41%) e geração de resíduos sólidos (30%). 

 Somente 11% preocupam-se com o treinamento de pessoal na área ambiental, 

proporcionando uma tremenda demanda por cursos e capacitações técnicas para todos os níveis 

profissionais das empresas. 

 Preocupações com procedimentos de gestão e realização de auditorias ambientais só 

atingem 10% das empresas.  A baixa demanda por gestão e auditorias ambientais refletem o 

início do processo de conscientização do setor pela certificação ambiental.  
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Ações e investimentos pretendidos na área ambiental  
 
 Renovar da Licença Ambiental (36%) e melhorar a imagem ambiental da empresa (35%) 

foram as ações futuras mais votadas para a área ambiental.  Esse empate não é coincidência, 

uma vez que todas as empresas licenciadas pelos órgãos ambientais sabem utilizar a questão 

ambiental no contato com seus clientes ou na propaganda institucional de seus produtos. 

 Estas empresas também almejam aumentar o treinamento do seu pessoal (32%) e 

implantarem a PmaisL com o apoio do Sebrae (29%) que, pelas suas características, reduzirá a 

demanda por compra de equipamentos para controle ambiental, pretendida por 20% das 

empresas. 

 O grupo de empresas voltadas para o mercado de exportação assinala a importância da 

contratação de consultoria especializada (13%) para ajudá-los no processo de certificação ISO 

14000 (13%) e na implantação de procedimentos de gestão ambiental (12%).  O interesse na 

obtenção da certificação ambiental – além da certificação de qualidade, já obtida pela maioria – 

demonstra uma maturidade comercial na orientação de mercado que valoriza e agrega valor aos 

seus produtos. Essas empresas exportam diretamente ou têm demandas de grandes clientes no 

Brasil. 

 Muitas empresas pretendem exigir melhoria ambiental dos seus fornecedores (21%), 

fazendo com que as demandas ambientais tendam a descer cada vez mais na cadeia produtiva. 

 

 

INFORMAÇÕES DE CARÁTER ECONÔMICO  
 

No universo de empresas pesquisadas 66% não declararam o faturamento bruto anual 

médio.  Dentre as que declararam, 17,5% faturam entre R$1 a 5 milhões/ano. Nos dois extremos, 

14,5% faturam entre R$ 100 mil e 1 milhão e 4% acima de R$5 milhões. 

 Apesar do significativo crescimento do setor na pauta de exportação brasileira, 71% das 

empresas pesquisadas não exportam, mas 76% declaram que pretendem iniciar em 2005.  Das 

que exportam, 20% operam com o mercado americano e 9% com a comunidade européia.  Na 

América Latina os países do Mercosul são responsáveis por 8% da venda no continente.  

México, Venezuela também aparecem.  Na Ásia, a China e o Japão estão empatados em 2% 

cada, enquanto na Austrália e Oceania as vendas não ultrapassam 1%.  Cabe ressaltar uma 

participação, ainda tímida, com o Oriente Médio. A Líbia aparece como única representante do 

continente africano. 

 Com relação a participação percentual do mercado internacional no faturamento bruto 

anual das empresas, 24% registram entre 10 e 50% desse faturamento, 23% acima de 50% e 13% 

com menos de 10% na fatia do faturamento bruto anual com as exportações. 

 A pesquisa indica também que 79% das empresas ainda não foram questionadas por 

clientes ou parceiros comerciais sobre as questões ambientais.  Entretanto, 9% já foram 

questionadas por clientes brasileiros, 3% por empresas multinacionais operando no Brasil e 2% 
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por clientes nacionais exportadores.  As seguradoras e financeiras foram responsáveis por 4% 

dos questionamentos, mostrando uma tendência desses setores na exigência do cumprimento 

dos padrões ambientais e ocupacionais como garantia das suas coberturas e financiamentos. 

 Boa parte das indústrias tem investido na área ambiental.  Um indicador importante é que 

se 19% não investiu em 2004, um percentual menor, 12%, não investirá em 2005.  Quanto maior 

o percentual de investimentos aplicados na área ambiental nas empresas em 2004, maior a 

disponibilidade para continuar investimento no próximo ano.  As empresas que ainda investem 

timidamente, de 1 a 5% dos investimentos totais (27%), não percebem o impacto positivo dessas 

medidas em médio prazo, prevendo uma redução para 18% em 2005. Nas entrevistas constatou-

se que não é sistemático o planejamento de investimentos na área ambiental, executados, 

muitas vezes, por pressão legal. 

 Das 95% das empresas que responderam sobre financiamento de equipamentos de 

prevenção e/ou controle ambiental, 79% nunca tentaram obter financiamento e 11% não bem 

sucedidos no processo de solicitação para compra desses equipamentos.  Quase todas as 

empresas queixaram-se da falta de financiamento para ações ambientais.  Muitas indicaram que 

o financiamento disponível possui condições desfavoráveis em relação à taxa de juros.  Com 

isso, somente 5% conseguiram financiamento, notadamente no Banco do Brasil.  Os 

equipamentos utilizados no setor ambiental nas indústrias brasileiras são, na sua maioria, de 

origem nacional.  Somente 12% dos equipamentos de controle ambiental são de origem 

estrangeira.  Porém, muitos componentes dos equipamentos nacionais são importados, fazendo 

com que o preço aumente com o dólar.  Este parece ser um importante gargalo que impede mais 

ações de fim-de-tubo para a melhoria ambiental. 

 
 
RECURSOS HUMANOS NA ÁREA AMBIENTAL 
 

 As empresas utilizam principalmente técnicos da própria planta industrial para dar 

soluções técnicas para as suas ações ambientais.  As soluções domésticas foram indicadas por 

28%, enquanto 7% das empresas buscam em outras unidades da empresa no país.  Os 

consultores nacionais, os especialistas dos órgãos patronais de assistência técnica e os 

técnicos dos órgãos ambientais públicos são utilizados por 14% das empresas.  As 

universidades, por sua vez, estão muito afastadas da realidade das empresas, indicadas por 

somente 1% delas.  

 Cabe ressaltar a forte participação dos técnicos de órgãos ambientais na participação 

das soluções técnicas, indicando que as empresas são pragmáticas na busca das soluções que 

estejam de acordo com a orientação dos órgãos responsáveis. 

 De modo geral a direção das empresas cuida pessoalmente das questões ambientais nas 

empresas (43%), com 20% delas delegando essa função para a gerência.  Somente 7% 

contratam consultores externos, enquanto 24% não possuem qualquer responsável para as 

ações ambientais.  A maioria (55%) não possui funcionários dedicados às atividades ambientais 

(tratamento de efluentes líquidos e gerenciamento de resíduos); 21% das empresas possuem um 

funcionário e também 21% possuem de 1 a 5 funcionários.  Acima de cinco funcionários só foi 
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verificado em 3% das empresas pesquisadas.  Com toda certeza a grande maioria desses 

funcionários não é integralmente dedicada aos controles ambientais. 

 
 
RELAÇÃO COM ÓRGÃOS DO GOVERNO E FATORES QUE INFLUENCIAM A 
GESTÃO AMBIENTAL 
 

 Somente 12% das empresas declararam que nunca tiveram relações administrativas com 

os órgãos ambientais.  As principais relações das empresas com os órgãos ambientais são para 

licenciamento de atividades: 63% das empresas entrevistadas já obtiveram licença ambiental e 

31% já deram entrada ao processo de licenciamento, mas ainda não receberam a licença.  No 

conjunto de empresas 42% responderam que já foram fiscalizadas pelos órgãos ambientais. 

 Os acordos entre as partes (negociação de termos de ajustamento de conduta) e as 

medidas compensatórias (reflorestamento, apoio comunitário, manutenção de parques e jardins, 

etc.) não são muito comuns entre as pequenas e médias empresas, totalizando somente 12%.  

 A principal queixa das empresas em relação aos órgãos ambientais do governo é, 

disparada, a demora na análise dos pedidos e ações (57%).   

 A quantidade de requisitos técnicos e a complexidade da legislação ambiental, associada 

à falta de informações adequadas para o licenciamento também são problemas apontados por 

um número significante das empresas, 46 e 40% respectivamente.   

 Na opinião dos entrevistados a agência ambiental precisa melhorar o preparo técnico dos 

seus agentes; 26% apontam essa deficiência, enquanto outros 13% acusam esses agentes de 

atitude não apropriada para a função que exercem.  Por sua vez, uma quantidade razoável de 

entrevistados (25%) declaram que não têm problemas de relacionamento com os órgãos 

ambientais. 

 

PREOCUPAÇÃO COM AS QUESTÕES AMBIENTAIS E  
AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 
 

 Das principais razões que têm levado as empresas a se preocuparem com as questões 

ambientais, a busca pela melhoria da imagem das empresas junto à sociedade foi a mais 

votada, com 63% dos entrevistados, definindo, dessa forma, o futuro inexorável da atividade 

dessas empresas com a necessidade do comprometimento ambiental para abrir novos mercados 

no exterior (24%).  Paralelamente, 12% das empresas assumem a necessidade de obterem o 

licenciamento ambiental (26%) e a certificação ISO14000 (12%). 

 Comparando as demandas legais com as perspectivas de redução de custos, o 

atendimento às demandas legais (50%), sempre previsíveis na comunidade industrial, segue 

junto com a redução de custos de produção e desperdícios (47%), confirmando, novamente, o 

grande potencial para a Produção mais Limpa nas empresas do setor.  

 Mantendo a dualidade da demanda legal versus a demanda operacional, o segundo grupo 

manteve próximo os indicadores entre o atendimento às demandas dos órgãos ambientais após 
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visitas e/ou fiscalizações (33%) com o aumento da receita com o aproveitamento de resíduos em 

novos produtos ou reciclagem, com 32%. 

 Cabe ressaltar a indicação de várias empresas (8%) para o atendimento às exigências 

ambientais pelos agentes financeiros, uma tendência no Brasil e uma realidade nos países 

desenvolvidos. 

 Ações de responsabilidade social ainda são incipientes em micro e pequenas empresas, 

mas começam a ser valorizadas: 49% destas empresas disseram que ainda não têm projetos 

que podem ser identificados como de responsabilidade social.  Dentre as que possuem, os mais 

populares são de reciclagem (21%) e educação ambiental (10%).  Entretanto, outras ações 

sócio-ambientais começam a ser implementadas, como projetos ligados a educação em geral 

(5%), a manutenção de reservas e parques (5%), a limpeza urbana (5%) e projetos ligados ao 

setor de saúde (3%). 

 Das empresas que possuem projetos sócio-ambientais, 36% implementam esses projetos 

diretamente; 8% utilizam-se parcerias com outras empresas do setor (8%) e com escolas (5%).  

É lamentável constatar que essas empresas só acusem 1% de relacionamento com as 

universidades, assim como o mesmo percentual com as ONGs e órgãos públicos para a 

implementação de projetos sócio-ambientais. 
 
 
CONHECIMENTO DE TEMAS AMBIENTAIS 
 

 De maneira geral as empresas estão mal informadas em todos os temas perguntados.  A 

maior limitação de informação das empresas se refere às instituições ambientais federais, com 

exceção do IBAMA que as mineradoras precisam recorrer sistematicamente.  Os temas sobre 

Produção mais Limpa e Outorga de Águas indicaram que a esmagadora maioria sabe muito 

pouco ou nada a respeito 

 Os melhores índices de informação, ainda que na modalidade “uma idéia geral”, referem-

se ao órgão ambiental local, o IEMA e ao seu processo de licenciamento.  Sobre um dos temas 

mais importantes e de maior impacto sobre a atividade do setor, a Lei de Crimes Ambientais, 

somente 20% estão bem informados. 

 Esse quadro dá uma dimensão notável sobre a demanda de cursos, seminários, 

programas de capacitação, dentre outros, que o setor necessita para ficar em dia com as 

oportunidades que as questões ambientais proporcionarão no futuro para as empresas. 
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ANÁLISE DA PERCEPÇÃO E ATITUDE DAS INDÚSTRIAS FRENTE À 
QUESTÃO AMBIENTAL 
 

A análise dos questionários proporcionou uma avaliação crítica da grande variedade de 

percepções e atitudes dos empresários e de seus agentes perante as questões ambientais.  As 

atitudes variaram em diversos níveis, confirmando grandes possibilidades de parcerias e apoio 

ao setor.  Os aspectos positivos superam largamente os negativos, como pode ser visto abaixo: 

 Indiferença, desconfiança e atitude defensiva 

 Adaptação e desenvolvimento tecnológico 

 Busca da ecoeficiência 

 Ações de responsabilidade social 

 Busca do envolvimento das partes interessadas 

 Questões sócio-ambientais como estratégia empresarial 

Embora a indiferença, desconfiança ou confronto ainda sejam atitudes encontradas em 

muitas empresas e nos seus dirigentes, percebeu-se que as empresas estão cada vez mais 

preocupadas e empenhadas na melhoria de sua qualidade ambiental.  Enquanto algumas tentam 

adaptar-se às pressões dos diversos stakeholders, muitas implementam e divulgam ações de 

ecoeficiência e responsabilidade social ou já util izam as questões sócio-ambientais como parte 

da sua estratégia empresarial.  As ações destas indústrias são resultado da percepção de dois 

fenômenos. O primeiro é que muitas empresas estão constatando que muitos problemas 

ambientais podem ser transformados em oportunidades com retorno financeiro garantido, e com 

possibilidade real de tornarem-se empresas ecoeficientes.  Segundo, a relação com as partes 

interessadas passou a envolver diversos atores que não estavam no processo anteriormente.  

Adiante, os temas serão tratados mais detalhadamente, 

 
Ecoeficiência 

 
As empresas ecoeficientes são aquelas que conseguem benefícios econômicos – rapidez 

em seus processos e qualidade de seus produtos, com redução nos custos associados aos 

desperdícios de água, energia e materiais – ao mesmo tempo em que alcançam benefícios 

ambientais por meio da redução progressiva da geração de resíduos sólidos, efluentes líquidos 

e emissões atmosféricas, inserindo no seu processo gerencial o conceito de prevenção da 

poluição e de riscos ocupacionais. 

Nos processos de fabricação e de serviços, água e energia são constantemente exigidos 

e diferentes materiais são utilizados, gerando efluentes líquidos, emissões atmosféricas e uma 

grande variedade de resíduos sólidos que precisarão ser tratados, pois  se constituem em fontes 

importantes de contaminação para o ambiente e para a saúde da população.  

Dentro da concepção de implementação da qualidade e de controle ambiental, as 

empresas têm aumentado sua participação em programas de gestão.  Esses programas e 

certificações exigem padrões de qualidade que estão sendo requisitados cada vez mais pelo 

mercado competitivo, por consumidores, pelos investidores e pelos órgãos de fiscalização. 



 P á gi n a  1 4 / 3 4

Entretanto, apenas por meio da Ecoeficiência é possível demonstrar que os padrões da empresa 

estão atingindo as metas de qualidade de produtos, de procedimentos e de controle ambiental e 

sendo economicamente eficientes, pois produzir com qualidade não significa necessariamente 

produzir com eficiência.  

Em um programa de Ecoeficiência, utilizando por exemplo a metodologia da Produção 

Mais Limpa - PmaisL (UNIDO e UNEP), os processos são permanentemente monitorados e são 

identificadas todas as fontes de uso de água, energia e materiais, onde poderão estar ocorrendo 

desperdícios e incremento na geração de resíduos sólidos, efluentes líquidos e emissões 

atmosféricas.  Esses desperdícios estão associados a vários fatores relacionados com 

problemas operacionais e de qualidade de materiais e, muitas vezes, à falta de informação 

permanente, conhecimento e de treinamento adequado das equipes.  Dessa forma, o 

treinamento verticalizado dos funcionários é sempre a etapa preliminar quando uma empresa 

quer atingir a Ecoeficiência, uma vez que um funcionário consciente da sua importância dentro 

do processo geral de atendimento será muito mais participativo.   

Após a identificação dos desperdícios, é realizado um balanço de massa e energia.  A 

partir desse balanço, os desperdícios referentes a cada etapa do processo podem ser 

quantificados e analisados economicamente.  De acordo com cada situação, modificações para 

a eliminação desses desperdícios – que normalmente podem ser consideradas simples e de 

baixo custo – são sugeridas, sendo que as principais estão no grupo das modificações 

consideradas “caseiras”, como: melhoria do sistema de compras e vendas; melhoria nos 

sistemas de informação e de treinamentos; melhoria no sistema de manutenção dos 

equipamentos e padronização de procedimentos. 

Dessa forma, com pequenas modificações e uma ampla conscientização dos funcionários 

através da valorização da sua participação, haverá influência direta na redução dos custos 

relativos aos desperdícios, com obtenção não só de benefícios ambientais mas, 

fundamentalmente, de benefícios econômicos para as empresas de qualquer segmento 

econômico, notadamente as pequenas e micros. 

 

Relacionamento com as Partes Interessadas (Stakeholders) 
 

Cada vez mais a pressão de diversos grupos externos está se concentrando na qualidade 

ambiental das empresas.  Os stakeholders, como são denominados os grupos de interesse que 

exercem influência junto às empresas, têm interferido diretamente na atuação das empresas 

pressionando os executivos, os acionistas e, sobretudo, o corpo gerencial.  Os stakeholders são 

empregados, consumidores, fornecedores, associações comerciais, comunidade, grupos 

ambientais e o público em geral representado, fundamentalmente, pelos clientes.  

A cada dia as ações sócio-ambientais das empresas têm sido levado em conta pelos 

investidores globalizados – tanto como um indicador de boa gestão, como uma maneira de 

fortalecer a marca e diminuir os riscos.  O índice Dow Jones, da bolsa de Nova Iorque, já mede 

a sustentabilidade das empresas, demonstrando que empresas sócio e ambientalmente 

responsáveis dão mais retorno que a média (DOW JONES - www.sustainability-index.com). 
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O conceito de stakeholder é compatível com os valores democráticos, sendo o processo 

de decisão aberto a interferências e participação de grupos de interesse, sejam eles internos ou 

externos, dentro do contexto da Responsabilidade Social Corporativa.  Isto obriga a um 

gerenciamento mais participativo, seja com os empregados ou com a comunidade onde a 

empresa esteja inserida, desenvolvendo, implementando ou apoiando projetos.  Cabe a estes 

grupos observar e acompanhar não apenas o desempenho gerencial, mas também questões 

relativas ao uso dos recursos empresariais, que podem ser financeiros, ambientais, políticos ou 

sociais, dentre outros.  Dessa forma, as empresas passarão a ser observadas como instituições 

de múltiplos objetivos. 

Durante a pesquisa foram identificadas várias das relações com os stakeholders.  Foi 

visto que a ação dos órgãos ambientais já atinge, de diversas formas, grande parte das 

empresas e que, muitas delas, estão bem informadas sobre estes órgãos.  Processos de 

licenciamento ambiental já fazem parte da rotina de quase todas as empresas.  A fiscalização 

também já faz parte da relação empresa-governo, assim como os termos de compromisso ou 

ajuste de conduta para aquelas empresas que ainda não se adequaram aos padrões ambientais 

exigidos pela lei. 

As indústrias do setor de mármores e granitos do Espírito Santo, a exemplo das 

principais indústrias brasileiras, estão cada vez mais preocupadas com o que os consumidores 

finais e clientes pensam da sua performance ambiental.  Várias empresas já foram abordadas 

por clientes ou parceiros que perguntaram sobre sua situação ambiental.  Muitas dessas 

empresas também declararam que adotam ou pretendem adotar padrões de qualidade ambiental 

para seus fornecedores em um futuro próximo. 

A pressão dos clientes é cada vez maior sobre as empresas, forçando uma tendência 

para a certificação de sistema de gestão ambiental e compromissos com a imagem. 

Diferente de muitos países onde os bancos e seguradoras são algumas das principais 

forças para mudanças ambientais, especialmente através de auditorias específicas - due 

diligence - não foi percebido ainda um papel mais intenso dos órgãos financiadores em relação 

à questão ambiental no Brasil.  Porém, já existe um avanço, pois algumas empresas relatam que 

já tiveram sua qualidade ambiental como alvo de questionamento desses agentes econômicos.  

Por outro lado, fica claro que a falta de financiamento diferenciado para as empresas se 

adequarem ou manterem seus padrões ambientais é um dos principais empecilhos atuais. 
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CONCLUSÕES & RECOMENDAÇÕES  
 

Muitas empresas e setores empresariais brasileiros já consideraram o componente 

ambiental como parte de sua estratégia de negócios junto aos seus clientes, parceiros públicos 

e setores da sociedade civil.  Empresas criaram departamentos de meio ambiente e investiram 

somas consideráveis em projetos ambientais dentro e fora delas.  Avanços notáveis têm sido 

registrados na questão ambiental junto às empresas. 

Alguns fatores têm sido importantes para influenciar estas mudanças no setor privado.   

1. Um número cada vez maior de empresas tem percebido que podem ganhar em produção 

ou economizar recursos financeiros com a melhoria ambiental.  Há muitas oportunidades de 

melhoria ambiental e econômico-financeira dentro das empresas que podem gerar retornos de 

curto, médio e longo prazo, tornando as empresas ecoeficientes.  Um investimento para 

melhorar um determinado processo produtivo para torná-lo menos poluente gera ganhos 

formidáveis em produtividade e  retorno financeiro garantido.   

2. As severas leis ambientais brasileiras, que espreitam grandes riscos administrativos e 

cíveis para àquelas empresas e empresários que descuidam das questões ambientais.  Tem-se 

tornado freqüente a aplicação de multas milionárias por crimes ambientais causados por 

empresas irresponsáveis.  E a tendência é de que a legislação ambiental torne-se cada vez mais 

severa.  Além disso, apesar de do ritmo estar abaixo do necessário, muitos órgãos ambientais 

estaduais e federais estão sendo criados ou tornando-se mais eficientes e equipados para 

fiscalizar e punir empresas por danos ambientais.  Também têm surgido novos atores que antes 

não estavam presentes na arena ambiental, como o Ministério Público (estadual e federal), que 

têm atuado de forma agressiva junto á fiscalização, denúncia e punição de crimes ambientais.  

A ampliação e especialização contínua destes novos atores públicos tende a intensificar seu 

papel na área ambiental.  

3. Tem aumentado muito o interesse da sociedade civil em relação às questões ambientais.  

Um número cada vez maior de organizações não-governamentais ambientalistas surge em 

diversas partes do país.  Estas organizações vêm especializando seus quadros e adquirindo um 

crescente poder de mobilização para determinadas questões ambientais. 

4. O mercado cada vez mais exige produtos que sejam ambientalmente sustentáveis.  

Consumidores finais e clientes buscam informações sobre aspectos ambientais e sociais de 

produtos e empresas antes de efetivar a compra.  Órgãos certificadores atestam a qualidade 

ambiental de certos produtos para orientar compradores na hora da compra.  Outros exigem 

ações ambientais de seus fornecedores.  Muitos consumidores, notadamente na comunidade 

européia, preferem pagar mais caro por uma melhor qualidade ambiental nos produtos.  Isto 

abre um nicho de mercado para empresas que buscam excelência na qualidade ambiental.  Ao 

mesmo tempo, alguns países introduzem barreiras sanitárias e ambientais para produtos 

concorrentes, a exemplo que o Brasil já viveu com o camarão marinho, o algodão, a carne, 

dentre outros. 
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Finalmente, investidores financeiros têm começado a olhar cuidadosamente o histórico 

ambiental das empresas antes de comprar suas ações.  Verificou-se que as ações das empresas 

mais responsáveis ambientalmente valorizaram substancialmente mais que a média.  Além 

disso, já existem diversos fundos de investimento que priorizam investimentos em empresas 

ambientalmente ou socialmente responsáveis de acordo com critérios e redes de informações 

criadas por eles.  Estes fundos têm-se tornado populares nos últimos anos e suas ações já se 

tornaram globais. 

 
Frente aos resultados analisados acima, algumas recomendações: 

 
 A falta de informação ainda é uma grande barreira para a melhoria ambiental nas empresas 

do setor de mármores e granitos do Espírito Santo.  As necessidades são diversas, como 

informações técnicas, legais, educação ambiental e mercadológica.  Iniciativas de divulgação 

de informações devem ser planejadas para a efetiva oferta de cursos técnicos para todos os 

níveis funcionais.  Pela experiência acumulada e resultados consagrados em todo o país, a 

metodologia de Produção mais Limpa deve ser fomentada na região.  

 

 O grande problema da relação das empresas com o órgão ambiental estadual é a demora na 

análise de processos.  Iniciativas para tentar identificar a causa desse problema, acelerando 

a análise dos processos no IEMA devem ser incentivadas e encorajadas pela representação 

patronal das empresas (associações e federações industriais) e seu órgão técnico 

(CETEMAG), com o apoio do SEBRAE-ES. 

 

 Acesso ao crédito é um problema geral para empresas quando tentam a implementação de 

ações ambientais. Ainda são muito poucas as empresas que conseguem crédito para ações 

ambientais.  Deve-se buscar criar mecanismos facilitadores de crédito para este tipo de ação 

junto aos órgãos financeiros governamentais e privados. 

 

 Mecanismos de incentivo a todo tipo de auto-regulação devem ser encorajados, como as 

certificações de sistema de gestão (série ISO14001).  O processo de busca e manutenção 

destas certificações amplia a melhoria ambiental para os arranjos produtivos locais, 

expandindo na cadeia de produção a pressão para adoção de padrões de qualidade 

ambiental. 

 

_______________ 
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ANEXOS 
 



DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DO SETOR DE MÁRMORES & GRANITOS - ES 

PESQUISA SEBRAE DE GESTÃO AMBIENTAL NO  
SETOR DE ROCHAS ORNAMENTAIS E DE REVESTIMENTO DE 

CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - ESPÍRITO SANTO - BRASIL 
 

Razão social 
_______________________________________________________________________________________ 
Atividade principal 
________________________________________________________________________________________ 
APL de rochas ornamentais     marmoraria    serraria    máquinas e equipamentos    insumos  

Número de funcionários            até 19    20 a 99    100 a 499    acima de 500  
 

O Centro Tecnológico do Mármore e Granito – CETEMAG - presta assessoria a empresas do setor desde 
1988.  Nos próximos 3 anos a sua empresa pretende continuar ou iniciar algum tipo de assessoria ou 
serviços de apoio com o CETEMAG? Qual o seu nível de informação a respeito dos nossos produtos e 
serviços? 
 

Produtos/Serviços Não conhece Ouviu falar a 
respeito 

Utiliza ou já 
utilizou 

Gostaria 
de utilizar 

Assessoria técnica na área de produção     

Assessoria técnica na área ________________________     

Cursos técnicos     

Outro tipo de assessoria desejada (descrever):      
 

1) Marque os principais aspectos ambientais relacionais com as atividades da empresa. 

  Efluentes sanitários 
  Efluentes de processos produtivos 
  Emissões atmosféricas 
  Resíduos sólidos não perigosos 
  Resíduos sólidos perigosos  
  Vibrações e ruídos 
  Odor 
  Não existem questões ambientais 
  Não sabe 

2) Quais as ações de controle / prevenção dos aspectos ambientais acima cujos resultados da 
implementação são considerados como satisfatórios? 

  Reciclagem ou reaproveitamento de matérias-primas ou materiais (Se possível indique quais) 
  Disposição adequada de resíduos sólidos 
  Redução do uso de água por produto produzido 
  Redução do uso de energia por produto produzido 
  Construção de uma estação de tratamento de efluentes (ETE)  
  Introdução de equipamentos para controle de emissões atmosféricas 
  Introdução de equipamentos para controle de ruídos e vibrações 
  Mudança significativa dos processos industriais para reduzir desperdícios e resíduos 
  Outras ações: ________________________ 

  Não sabe exatamente 
  Não foi realizada nenhuma ação nesse sentido ainda 

3) Quais têm sido as principais dificuldades para melhoria ambiental da empresa? 

  Falta de informações técnicas 
  Falta de orientação/informação sobre as exigências legais dos órgãos públicos competentes (IEMA / SEMADES) 
  Falta de regulamentação ambiental 
  Regulamentação ambiental muda com freqüência 
  Custo muito elevado dos equipamentos ambientais 
  Custo muito elevado da mão-de-obra 

DADOS GERAIS DA EMPRESA  

Anexo 1  
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  Falta de fontes de financiamento 
  Nunca houve dificuldades para a melhoria ambiental na empresa 
  A questão ambiental não é prioritária para a empresa 
  Outras: _____________________________ 

4) Indique os itens que a sua empresa mantém registros sistemáticos 

  Descarga de efluentes líquidos 
  Emissões atmosféricas 
  Geração de resíduos sólidos  
  Horas de treinamento para ações ligadas ao meio ambiente  
  Procedimentos de gestão ambiental 
  Incidentes ambientais 
  Auditorias ambientais periódicas 
  No momento não há nenhum registro 
  Outros:______________________________ 

5) Que ações ou investimentos na área ambiental sua empresa pretende fazer? 

  Obter a Licença Ambiental  
  Renovar a Licença Ambiental 
  Contratar consultoria especializada  

  Fazer treinamento de pessoal  
  Obter a Certificação Ambiental ISO 14000 
  Fazer auditorias ambientais anuais 
  Implantar a Produção Mais Limpa com o apoio do SEBRAE-ES 
  Introduzir procedimentos e/ou sistemas de gestão ambiental 
  Compra de equipamentos para controle ambiental 
  Trabalhar com projetos em parceria com comunidades externas  
  Trabalhar com ONGs 
  Usar a imagem ambiental da empresa no marketing institucional 
  Exigir melhorias ambientais dos seus fornecedores  
  Nenhuma ação  
  Não sabe 
  Outros:______________________________ 

6) Indique aproximadamente o faturamento bruto anual da empresa em 2003 (em R$). 

R$ ___________________________________ 

7) A sua empresa exporta? Assinale os principais mercados para onde exporta. 

  A empresa não exporta 
  Mercosul 
  EUA 
  União Européia 
  Japão  
  China 
  Índia 
  Outros: _____________________________ 

8) Quanto as exportações representam do faturamento da empresa? 

  Menos de 10% 
  Entre 10 e 50% 
  Mais de 50% 
  A empresa não exporta ainda mas pretende iniciar em 2005 

9) Já houve clientes e/ou parceiros comerciais que perguntaram sobre a situação ambiental da 
empresa? 

  Sim, clientes estrangeiros (indicar: ________________________________ ) 
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  Sim, clientes nacionais 
(Era multinacional?             Sim    Não  ) 
(Era cliente exportador?      Sim   Não  ) 

  Sim, seguradoras ou bancos 

  Não, nunca ninguém questionou sobre a situação ambiental da empresa 

10) Qual aproximadamente o percentual do investimento na área ambiental em relação ao total de 
investimentos da empresa? 

Em 2004 

  Menos de 1% 
  De 1 a 5% 
  De 5 a 10% 
  De 10 a 20% 
  Mais de 20% 
  Não houve investimentos 
  Não sabe 

Previsão para 2005 

  Menos de 1% 
  De 1 a 5% 
  De 5 a 10% 
  De 10 a 20% 
  Mais de 20% 
  Não haverá investimentos 
  Não sabe 

11) Houve financiamento para a compra de equipamentos ou para ações na área ambiental? 

  Sim, indique fontes (ex: BNDES. FINEP Verde, FINAME, banco, etc.)______________________ 

  Foi financiado, mas não tem idéia do total 
  Não, mas tentou buscar fontes de financiamento e não conseguiu 
  Não, nem tentou buscar financiamento 
  Não, nem tentou buscar financiamento 

12) Identifique os principais responsáveis pelas soluções técnicas encontradas para as ações de 
controle/prevenção ambiental na sua empresa. 

  Técnicos da própria planta industrial 
  Técnicos de outras unidades da empresa no Brasil 
  Técnicos de outras unidades da empresa no exterior 
  Consultores nacionais  
  Consultores estrangeiros 
  Especialistas de órgãos patronais de assistência técnica (marcar: CETEMAG, ABIROCHAS, SENAI, SEBRAE, outros) 
  Especialistas de universidades 
  Técnicos de órgãos ambientais (IEMA, SEMADES) 
  Outros. Indicar: ______________________ 
  Não houve nenhuma ação até agora 

13) Indique o setor que é o principal responsável pelo gerenciamento das ações ambientais, ou com 
o contato com os órgãos ambientais, na sua empresa. 

  Direção geral 
  Gerência 
  Outras gerências 
  Sem alguém específico  
  Cada setor cuida das suas ações ambientais 
  Contratado externamente 
  Não há pessoal responsável 
  Outros. Indique: ______________________ 
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14) Quantos funcionários trabalham em atividades ligadas à área ambiental na sua empresa. 

  Nenhum 
  Um funcionário  
  de 1 a 5  
  Mais de 5  

15) Indique as relações administrativas que sua empresa mantém ou manteve com os órgãos 
ambientais do governo. 

  Já deu entrada no processo de licenciamento e obteve a licença ambiental 
  Já deu entrada no processo de licenciamento e ainda não obteve a licença ambiental 
  Fiscalização 
  Acordo entre as partes (negociação de tremo de ajustamento de conduta)  
  Medidas compensatórias 
  Outras. Indicar: ______________________ 
  Nenhuma 

16) Indique os principais tipos de dificuldades que a empresa tem ou já teve com os órgãos 
ambientais do governo. 

  Falta de informações adequadas para o licenciamento 
  Legislação ambiental muito complexa ou confusa 
  Requisitos exagerados para adequação ambiental  
  Demora na análise de pedidos ou ações  
  Falta de preparo técnico dos órgãos fiscalizadores 
  Atitude pessoal não apropriada do fiscal ou no contato com o órgão fiscalizador 
  Não há problemas 
  Outras: _____________________________ 

17) Quais as principais razões que têm levado sua empresa a preocupar-se com as questões 
ambientais? 

  Não existe preocupação com a questão ambiental 
  Busca do licenciamento ambiental 
  Atendimento à legislação ambiental  
  Atendimento às demandas dos órgãos ambientais, após visitas e/ou fiscalizações 
  Redução de custos de produção e desperdícios 
  Aumentar receitas com aproveitamento de resíduos em novos produtos ou reciclagem 
  Tentativa de obter certificação ambiental ISO 14000 
  Tentativa de conquistar novos mercados no exterior 
  Atendimento às exigências de órgãos financiadores 
  Melhorar a imagem da empresa junto à sociedade 
  Pressão das comunidades vizinhas 
  Não sabe  
  Outras. Indicar: _____________________________ 

18) Que tipos de atuação a empresa possui na área social e/ou ambiental? 

  Educação ambiental 
  Reciclagem 
  Limpeza urbana  
  Manutenção de reservas ou parques   
  Projetos ligados à educação 
  Projetos ligados à saúde 
  Ainda não tem esse tipo de atuação 
  Outras. Indicar: _______________________________ 

19) De que forma sua empresa implementa os projetos acima? 

  Diretamente 
  Em parceria com outras empresas 
  Em parcerias com órgãos governamentais  
  Em parcerias com organizações não-governamentais (ONGs) 
  Em parceria com universidades 



 P á gi n a  2 3 / 3 4

  Em parceria com escolas 
  Outras. Indicar: _______________________ 

20) Até que ponto você considera que tem conhecimentos dos seguintes temas ou instituições 
ambientais relacionadas com as atividades da sua empresa ? 

Processo de Licenciamento Ambiental 
  Está bem informado 
  Tem uma idéia geral 
  Sabe muito pouco 
  Nada sabe  

Lei de Crimes Ambientais (Lei 9605/98) 

  Está bem informado 
  Tem uma idéia geral 
  Sabe muito pouco 
  Nada sabe  

Agência Nacional de Águas (ANA) 

  Está bem informado 
  Tem uma idéia geral 
  Sabe muito pouco 
  Nada sabe  

IBAMA 

  Está bem informado 
  Tem uma idéia geral 
  Sabe muito pouco 
  Nada sabe  

CONAMA 

  Está bem informado 
  Tem uma idéia geral 
  Sabe muito pouco 
  Nada sabe  

IEMA 

  Está bem informado 
  Tem uma idéia geral 
  Sabe muito pouco 
  Nada sabe  

Produção Mais Limpa - PmaisL 

  Está bem informado 
  Tem uma idéia geral 
  Sabe muito pouco 
  Nada sabe  
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Anexo 2  

241

29

6

3

8

43

57

95Marmoraria

Marmoraria e serraria

Serraria

Máquinas e
equipamentos

Marmoraria, serraria e
insumos

Insumos

Outros* 

Total de empresas
entrevistadas

Distribuição dos APLs no setor de Mármores e Granitos
 Cachoeiro do Itapemirim - ES - 2004

*Pedreiras, Polimento, Mogearia e Artezanatos de Pedra

Distribuição das empresas por número de funcionários

21%

1%

77%

1 a 19

20 a 99

Acima de 100 
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Aspectos ambientais relacionados com as atividades das empresas

2%

18%

25%

36%

59%

85%

90%
Efluentes líquidos
(inclusive esgoto)

Vibrações e ruídos

Resíduos sólidos não
perigosos

Emissões atmosféricas

Resíduos sólidos perigosos

Odor

Não existem questões
ambientais

Ações de controle e prevenção adotadas pelas empresas

59%

52%

48%

44%

36%

26%

24%

13%

6%

2%

Redução do uso de água por produto produzido

Redução do uso de energia por produto produzido

Disposição adequada de resíduos sólidos

Reciclagem ou aproveitamento de matérias-primas e materiais

Construção de Estação de Tratamento de Efluentes - ETE

Introdução de equipamentos para controle de ruídos e vibrações

Mudança nos processos para redução de desperdícios e resíduos

Introdução de equipamentos para controle de emissões atmosféricas

Não foram realizadas ainda

Não sabe se foram realizadas
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Principais dificuldades para a melhoria ambiental nas 
empresas

6%

2%

13%

29%

32%

33%

35%

46%

56%Custo muito elevado dos equipamentos ambientais

Falta de informações/orientações sobre as exigências
ambientais do IEMA/SEMADES

Falta de informações técnicas

Falta/alteração frequente de regulamentação ambiental

Custo muito elevado da mão-de-obra

Falta de fontes de financiamento

Nunca houve dificuldade 

A questão ambiental não é prioritária para a empresa

Outras

Registros ambientais sistemáticos nas empresas

41%

41%

30%

5%

9%

10%

11%

11%

Não há registros

Descarga de efluentes
líquidos

Geração de resíduos
sólidos

Treinamento para
ações ambientais

Emissões atmosféricas

Procedimentos para
gestão ambiental

Auditorias ambientais
periódicas

Incidentes ambientais
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Ações ambientais pretendidas pelas empresas

36%

35%

32%

29%

21%

20%

16%

15%

13%

13%

12%

8%

8%

6%

2%

1%

Renovação da Licença Ambiental

Utilização do marketing ambiental na empresa

Treinamento de pessoal

Implantação da PmaisL com o apoio do SEBRAE-ES

Exigir melhorias ambiental dos seus fornecedores

Compra de equipamentos para controle ambiental

Obtenção da Licença Ambiental

Projetos em parceria com comunidades externas

Contratação de consultoria especializada

Certificação ISO 14000

Introduzir procedimentos e/ou sistemas de gestão ambiental

Auditorias ambientais anuais

Nenhuma ação ou investimento

Não sabe

Projetos em parceria com ONGs

Outros

Distribuição das empresas pesquisadas por faixa de 
faturamento bruto anual (x 1.000)

1%

7%10%

6%

8%

65%

3% Não declarado

R$ 100 a 499

R$ 500 a 999

R$ 1.000 a 1.999

R$ 2.000 a 4.999

R$ 5.000 a 9.999

R$ acima de 10.000
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Mercados de exportação

71%

20%

9%

8%

2%

2%

1%

3%

Não exportam

Estados Unidos da
América

União Européia

Mercosul

Japão

China

Austrália e Oceania

Outros*

*África, Coréia, Líbano, Líbia, México,Oriente Médio,  Venezuela

Distribuição das empresas por faixa de faturamento anual 
com exportação

55%

10%

17%

18%

A empresa não exporta,
mas pretende iniciar em
2005

Menos de 10%

Entre 10 e 50%

Mais de 50%
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Clientes ou parceiros comerciais já questionaram sobre a 
situação ambiental da empresa

79%

9%

4%

4%

3%

2%

Não, nunca ninguém questionou sobre a situação
ambiental da empresa 

Sim, clientes nacionais 

Sim, clientes estrangeiros*

Sim, seguradoras e/ou bancos

Sim, clientes multinacionais no país

Sim, clientes exportadores no país

* Estados Unidos e Alemanha

* EUA e Alemanha

Percentual de investimentos na área ambiental em relação ao 
total de investimentos da empresa

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Menos de 1%

De 1 a 5%

De 5 a 10%

De 10 a 20%

Mais de 20%

Não houve/haverá
investimento

Não sabe

2004 2005
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Financiamento para aquisição de equipamentos de controle 
ambiental

11%

5%

79%

Houve
financiamento

Houve tentativa,
sem sucesso

Não houve
interesse 

Principais responsáveis pelas soluções encontradas para as 
ações de controle e/ou prevenção ambiental nas empresas

28%

14%

14%

13%

7%

2%

2%

20%

Técnicos da própria empresa

Consultores e/ou especialistas brasileiros

Técnicos dos órgãos ambientais estaduais - IEMA,
SEMADES

Consultores e/ou especialistas de órgãos patronais de
assistência técnica*

Técnicos de outras unidades/filiais da mesma empresa
no país

Consultores e/ou especialistas de universidades

Parcerias com outras empresas do setor

Não houve nenhuma ação até agora

*Cetemag, Abirochas, Senai, Sebrae, etc.
*Cetemag, Abirochas, Senai, Sebrae, etc.
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Responsável administrativo pelas questões ambientais na empresa

43%

20%

5%

13%

7%

11%

Direção 

Gerência geral

Outras gerências

Sem alguém específico

Contratado
externamente

Não há pessoal
responsável

Funcionários dedicados a área ambiental na 
empresa

21%

21%

55%

3%

Nenhum

Um funcionário

De 1 a 5

Mais de 5
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Situação legal da empresa com os órgãos ambientais do governo

64%

31%

42%

5%

7%

12%

Possui a licença ambiental atualizada 

Processo de licenciamento ambiental em
andamento 

Fiscalização periódica

Negociação entre as partes (Termo de
Compromisso ou Ajuste de Conduta)

Aplicação de medidas compensatórias

Nenhuma

Principais tipos de dificuldades encontradas pela empresa junto aos 
órgãos ambientais do governo

57%

46%

41%

40%

26%

13%

25%

Demora na análise dos
pedidos ou ações 

Requisitos exagerados
para adequação

ambiental

Falta de informações
adequadas para o

licenciamento

Legislação ambiental
complexa ou confusa

Falta de preparo técnico
dos órgãos ambientais

Atitude profissional
inadequada dos agentes

ambientais

Nunca houve dificuldade
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Principais razões que têm levado as empresas a preocuparem-se com 
as questões ambientais

6%

63%

50%

47%

33%

32%

26%

24%

12%

8%

2%

1%

Não existe preocupação

Melhoria da imagem junto à sociedade

Atendimento à legislação ambiental

Redução dos custos de produção e desperdícios

Atendimentos às demandas dos órgãos ambientais após visitas e/ou
fiscalizações

Aumento da receita com aproveitamentodos resíduos em novos
produtos ou reciclagem

Obtenção do licenciamento ambiental

Conquista de novos mercados no exterior

Obtenção da ISO 14000

Atendimento às exigências dos agentes financeiros

Pressão das comunidades vizinhas

Conscientação e responsabilidade social dos proprietários

Atuação das empresas na área sócio-ambiental

21%

10%

5%

5%

5%

3%

3%

49%Não tem esse tipo de atuação

Reciclagem

Educação ambiental

Limpeza urbana

Manutenção de parques ou reservas

Projetos ligados à educação

Projetos ligados à saúde

Outras*

*Atendimento ao TAC, parceria com a comunidade (esporte), doações, reflorestamento, parceria com a igreja local e com orfanatos.
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Como as empresas implementam os projetos sócio-ambientais?

36%

8%

5%

1%

1%

1%

1%

Diretamente

Em parceria com outras
empresas

Em parceria com
escolas

Em parceria com
órgãos governamentais

Em parceria com ONGs

Em parceria com
universidades

Outras*
*Comunidade, Igreja.

Conhecimento das empresas sobre os processos legais, instituições e 
metodologias ambientais

21%

20%

11%

30%

11%

26%

9%

30%

36%

17%

41%

14%

35%

10%

43%

31%

37%

24%

26%

26%

31%

6%

13%

35%

5%

49%

13%

51%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Processo de Licenciamento
Ambiental

Lei de Crimes Ambientais (Lei
9605/98)

Agência Nacional de Águas
(ANA)

IBAMA

CONAMA

IEMA

Produção Mais Limpa - PmaisL

Bem informado

Idéia geral

Muito pouco

Nada sabe


