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A COMPETITIVIDADE DE MERCADO DA GESTÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL 

 

1. RESUMO 

 

A conscientização para uma gestão ambiental sustentável reduzindo os impactos 
ambientais negativos é cada vez mais definida e buscada pelo mercado consumidor. 
Esse diferencial dá a oportunidade de competitividade de mercado, para empresas 
atentas a esse desejo dos consumidores ambientalmente conscientes. Esse artigo 
apresenta uma análise de dados coletados entre as micro e pequenas empresas de 
confecções participantes da V Feira do Vestuário de Auriflama – SP., com resultados 
que expressam o grau de conhecimento destas em relação a gestão ambiental 
sustentável e as suas práticas, a percepção das empresas por esses consumidores 
ambientalmente conscientes e também aborda a oportunidades de competitividades 
geradas. 
 

2. INTRODUÇÃO 

 

O mercado consumidor cada dia mais exigente e consciente que suas 

atitudes de hoje pode mudar o meio ambiente de amanhã, busca cada vez mais 

políticas de gestão ambiental sustentável por parte das empresas, cobrando uma 

melhor utilização dos recursos naturais e assim reduzindo os impactos ambientais 

negativos, pois se trata de possibilidade de existência para gerações futuras. 

Assim sendo, as empresas atentas a essa mudança de pensamento, tem a 

oportunidade de escolher estratégias ligadas a esses desejos dos consumidores, e 

se tornar o diferencial que a levem a uma competitividade superior no mercado 

consumidor. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Identificar as oportunidades competitivas de mercado geradas de uma gestão 

ambiental sustentável pelas micro e pequenas empresas de confecções 

participantes da V Feira do Vestuário de Auriflama – SP.  

 

4. METODOLOGIA 

 

A metodologia aplicada no trabalho é de pesquisa bibliográfica de autores que 

tratam do tema aqui proposto, que defendam e conceitue gestões ambientais 
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empresariais ou similares como Barbieri e Donaire e também usar autores que falam 

sobre a competitividade empresarial de mercado como Druker e Porter. 

A partir desses autores, usar suas bibliografias em citações nas suas mais 

variadas formas de fazê-las, para justificar e dar embasamento teórico e de valor as 

argumentações presentes nesse artigo.  

Acompanhado de uma pesquisa de campo por meio de questionários com 

perguntas de cunho misto nas micro e pequenas empresas de confecções 

participantes da V Feira do Vestuário de Auriflama – SP.  

A respeito das variáveis que implicam o tema proposto por esse artigo e tendo 

como referencial uma pré-pesquisa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (SEBRAE) e pesquisas em web sites na internet. 

O questionário teve por objetivo após a análise gerar informações que possa 

evidenciar uma gestão ambiental sustentável consciente ou não consciente 

praticada por essas micro e pequenas empresas de confecções participantes da V 

Feira do Vestuário de Auriflama – SP., e se fazem por consciência agregam o fator 

de gestão ambiental sustentável à competição de mercado e de que forma se faz 

essa inclusão fazendo um comparativo com as vantagens genéricas de Porter 

apresentadas no quadro 1. 

A escolha pelo questionário misto deve-se ao resultado que se espera colher 

com tal pesquisa de campo para esse artigo científico, dando a possibilidade de não 

somente a facilidade de recolhimento e a tabulação de dados das pergunta fechada, 

mas de também proporcionar com a pergunta aberta uma contribuição ou 

justificativa das micro e pequenas empresas de confecções participantes da V Feira 

do Vestuário de Auriflama – SP.,  com o intuito de gerar argumentos que possa 

enriquecer o tema proposto por esse artigo científico. 

A pesquisa de campo foi realizada de forma amostral no dia três de setembro 

de 2013, nas micro e pequenas empresas de confecções participantes da V Feira do 

Vestuário de Auriflama – SP. , utilizando a classificação quantitativa de 

microempresa e pequena empresa definidos pelo IBGE/SEBRAE, conforme na 

tabela 2 desse artigo científico proposto. 

Das vinte e duas empresas aptas a responder o questionário, obtive-se o 

retorno positivo de quinze, os dados tabulados e expressos nesse artigo refere-se ao 

percentual positivo alcançado de 68,18% das empresas. 
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5. DESENVOLVIMENTO 

 

Como escrito por Donaire (1999, p. 28), o desenvolvimento sustentável é 

aquele: “[...] que atende ás necessidades do presente sem comprometer a 

capacidade de as futuras gerações atenderem ás suas, [...]”. 

É cada dia mais crescente o interesse do consumidor por produtos e serviços 

ambientalmente sustentáveis, capaz de suprir suas necessidades e anseios, e ainda 

cuidar para que o meio ambiente que o rodeia não se deteriore, consequentemente 

essa tendência faz desses produtos e serviços o diferencial de uma empresa, 

gerando uma oportunidade de competitividade no mercado consumidor. 

Dentro dessa linha Barbieri (2004, p.114), sugere: “[...] atacar os problemas 

ambientais controlando seus efeitos, prevenindo o seu surgimento ou 

transformando-os em oportunidade de negócio”. 

A gestão ambiental sustentável acolhe essas características aqui já citadas e 

se insere na empresa de modo a fazer parte de seus ideais e até mesmo 

culturalmente, formando uma imagem positiva para seus consumidores e 

colaboradores que são parte fundamental desse conjunto. 

Segundo Barbieri (2004, p.137), “Entende-se por gestão ambiental 

empresarial as diferentes atividades administrativas e operacionais realizadas pela 

empresa para abordar problemas ambientais decorrentes de sua atuação ou para 

evitar que eles ocorram no futuro.”. 

Muitas empresas viam e algumas hoje ainda veem a adequação a legislação 

ambiental e também a integração de uma política de gestão ambiental sustentável 

como um fator de aumento de custo e não uma oportunidade a ser considerada 

positiva e que pode ser explorada em seu beneficio, para um retorno financeiro que 

pague o investimento e ainda seja capaz de gerar lucratividade. 

Para Drucker (2002, p. 147), “Existem oportunidades ocultas em 

acontecimentos que parecem ameaçar uma empresa [...]”. 

Uma boa gestão ambiental sustentável é aquela integrada na empresa de 

modo estratégico e de melhoramento continuo e não pelo imediatismo em soluções, 

desse modo é capaz de reduzir custos e tornar a empresa mais eficiente. Isso é 

possível a partir do momento que há a redução de gastos relacionados à matéria-
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prima, processos de produção e a construção de uma melhor imagem da empresa, 

frente aos consumidores entre outras tantas possibilidades. 

 
Um sistema de gestão ambiental (SGA) requer a formulação de diretrizes, 
definição de objetivos, coordenação de atividades e avaliação de 
resultados. Também é necessário o envolvimento de diferentes segmentos 
da empresa para tratar das questões ambientais de modo integrado com as 
demais atividades corporativas. BARBIERI (2004, p.137). 
 

Algumas empresas levam certa vantagem nessa oportunidade competitiva e 

na grande maioria das vezes isso não é percebido, deixando de lado uma boa 

oportunidade na competição de mercado cada dia mais aberto e acirrado, como: “As 

micro e pequenas empresas, pela sua proximidade com o consumidor, têm a 

oportunidade de rapidamente perceber as práticas sustentáveis demandadas e 

adotá-las como diferencial competitivo”. (SEBRAE, 2012). 

De acordo com Barbieri (2004), a gestão ambiental de uma empresa é algo 

único, pois cada uma tem suas particularidades tanto internamente quanto ao seu 

exterior e cada uma deve fazer o seu próprio caminho, por isso não se tem uma 

recomendação universal. 

Essa maneira de agir da empresa proporciona oportunidades de vantagens 

competitivas. 

Segundo Porter (1989, p. 23), “Vantagem competitiva descreve o modo como 

uma empresa pode escolher e implementar uma estratégia genérica a fim de obter e 

sustentar uma vantagem competitiva”. 

 

Quadro 1 - Principais vantagens genéricas de Porter. 

Liderança de custo 
Redução do custo pra oferecer um produto com o preço mais 
baixo. 

Diferenciação 
Um desempenho superior em uma de área de benefício para o 
consumidor. 

Enfoque Segmentação de publico e mercado, um alvo estratégico. 

Fonte: Adaptado de Porter (1989). 
 

Do ponto de vista de Porter (1989, p. 19), “[...] há uma série de maneiras 

como a vantagem competitiva pode ser alcançada, dependendo da estrutura 

industrial. [...], as estratégias genéricas fornecem caminhos alternativos para um 

desempenho superior”. 

 A definição de micro e pequena empresa são feita de acordo com o número 

de funcionários que a compõe, diferenciando indústria e construção de comercio e 
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serviços (IBGE/SEBRAE). A definição de micro e pequena empresa abordado nesse 

artigo científico tende se ao fato de que o número de funcionários é de maior 

facilidade de disponibilização pelas empresa do que o montante de faturamento. 

 Assim sendo, segue a tabela 1 a definição quantitativa de microempresa e 

pequena empresa. 

 

Tabela 1 - Definição Quantitativa de Microempresa e Pequena Empresa. 
 Indústria e construção Comercio e serviços 

Microempresa Até 19 funcionários Até 9 funcionários 
Pequena empresa De 20 a 99 funcionários De 10 a 49 funcionários 

Fonte: Adaptado de IBGE/SEBRAE, 2013. 
 

 A Feira do Vestuário de Auriflama é um evento regional que teve seu inicio 

em 2008 com a participação de vinte e duas estandes de empresas da cidade de 

Auriflama. Com cinco anos consecutivos do evento só faz crescer e mostrar a força 

e o desenvolvimento contínuo que tem apresentado o polo industrial da cidade de 

Auriflama. 

 Nesse ano de 2013 a Feira do Vestuário de Auriflama vai contar com 36 

estandes de empresas da cidade, realizando seus negócios no atacado e no varejo 

e atendendo a toda a região e se espera um público de seis mil visitantes. 

Com ambiente climatizado a feira acontecerá nos dias 14 e 15 de setembro 

de 2013. 

Empresas participantes da V Feira do Vestuário de Auriflama: Alvomóvel, 

Átomos, Banco do Brasil, Bojo, Bradesco, Confecções Cezaro, Cor da, Pele, D’Joref 

Jeans, Didunna Confecções, EderMak, Elaine Calçados, Elemento Brasil, Fenyt 

Uniformes, Fortaleza, Igless Jeans, Jaqueline Confecções , Laura Covre Enxovais, 

Lumis, Ma Rita , Mara Confecções, Maria Magnólia, NewVest, NewVest, Prizzarô, 

Segredo Íntimo, Summer Color, Toca da Gata, Toque de Mágica  e Via Rozza. 

 

6. RESULTADOS 

 

Com os dados tabulados apresenta a percepção de que a maioria declara ter 

um conhecimento bom (40%) e regular (53%) sobre gestão ambiental sustentável e 

um pequeno percentual com conhecimento ruim (7%) sobre o assunto questionado. 
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O que é consideravelmente bom com relação à competitividade de mercado, 

já que cada vez mais consumidores buscam por empresas que tenha um sistema 

mais sustentável de produção. Pois o conhecimento pode levar a prática de uma 

gestão ambiental sustentável pelas empresas. 

Para a maioria das empresas a questão ambiental é tratada como nem ganho 

e nem despesas (54%), um percentual considerável que pode ser ao fato das 

empresas entrevistadas ainda não ter se proposto a estudar as possibilidades 

estratégicas de oportunidades positivas que a questão ambiental pode lhes oferecer.  

A oportunidade de ganhos (20%) é visível por um grupo reduzido de 

empresas, e ainda se encontra um percentual que relaciona a questão ambiental a 

custos e despesas (13%) igualmente aos que acreditam estar relacionados a outros 

(13%) fatores. 

A maioria das empresas entrevistadas sobre o conhecimento de alguma outra 

empresa que desenvolve seu planejamento voltado às práticas de preservação 

ambiental não sabem (47%) sobre esse fato, e um percentual diz sim (33%) ter 

conhecimento de empresas que fazem esse tipo de planejamento estratégico e as 

que dizem não (20%). 

O percentual de empresas questionadas sobre a atração de mais clientes por 

parte de empresas que adotam a gestão ambiental sustentável ficou dividida em 

iguais percentuais sobre as alternativas propostas: sim (25%), não (25%), talvez 

(25%) e não sabem (25%). 

Constatando como se encontra dividida a questão ambiental e a capitação de 

consumidores pelas empresas questionadas, e que ainda falta conhecimento de 

parte das empresas com relação aos desejos desses novos consumidores que 

buscam por esse novo meio sustentável. 

As empresas questionadas sobre alguns tópicos relacionados às atitudes 

sustentáveis de uma gestão ambiental adequada, a grande maioria disse que sim 

realiza e realiza em parte.  

O Gráfico 1 demonstra que apesar de realizar tais tarefas as empresas ainda 

não tem a consciência de usar esse diferencial em suas ações por uma 

competitividade de mercado. 
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Um ponto que chamou a atenção de forma negativa foi a não captação de 

água das chuvas ou a reutilização da agua em seu processo, seja 

produtivo/manutenção. 

 

Gráfico 1–Atitudes Sustentáveis que as Empresas Pesquisadas Realizam ou Fazem 

 
Fonte: A Competitividade de Mercado da Gestão Ambiental Sustentável, 2013. 

 

A empresa quando questionada sobre a possibilidade de optar por uma 

gestão ambiental sustentável e de como seria a prioridade do planejamento para a 

obtenção de resultado competitivo no mercado, teve a redução do custo pra oferecer 

um produto com preço mais baixo (100%) como resultado ulna mime. 

Deixando de citar: Um desempenho superior em uma área de benefício para 

o consumidor e Segmentação de público e mercado, um alvo estratégico. Como 

proposto nesse artigo baseando-se nas principais vantagens genéricas de Porter no 

quadro 1. 

O conhecimento (38%) seguido de bem próximo a orientação (37%) é o fator 

determinante no caso das empresas questionadas como justificativa para não adotar 

as práticas de uma gestão ambiental sustentável e que também é carente de 

exemplos (25%) a serem seguidos e analisados. 
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Gráfico 2 - O que falta para adotar práticas de gestão ambiental sustentável 

 
Fonte: A Competitividade de Mercado da Gestão Ambiental Sustentável, 2013. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a elaboração desse artigo e a análise dos dados colhidos entre as micro 

e pequenas empresas de confecções participantes da V Feira do Vestuário de 

Auriflama – SP., fica evidenciado que apesar de a maioria fazerem uso de ações 

sustentáveis ainda falta o conhecimento necessário pra que esse fato se torne uma 

estratégia para a oportunidade de competitividade de mercado. 

É relevante essa realidade expressa, pois é cada vez mais importante para o 

consumidor uma empresa com conscientização por práticas sustentáveis, e hoje a 

legislação exige mais dos aspectos ambientais.  

A empresa que não se prontificar a atender essas exigências e ao mesmo 

tempo satisfazer a crescente demanda de consumidores que buscam por isso, ficará 

fora do mercado competitivo. 

Mais do que levar conhecimento a essas empresas é preciso dar condições e 

incentivos para que elas possam se desenvolver dentro desse novo modelo de 

comportamento, não é só um problema que a empresa tem que encontrar a solução, 

mas também um problema onde município, região e estado tem que dar condições e 

gerar oportunidades para incentivar essas empresas de atender essa demanda. 
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Desta forma pode-se inferir que a gestão ambiental sustentável deve ser 

aplicada e desenvolvida em conjunto, tais como informações, cursos e 

acompanhamento. 

O engajamento de todos os setores sejam públicos ou privados, sempre em 

busca de um objetivo comum que é a preservação dos recursos naturais e a 

perpetuidade da espécie humana. 
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