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1. Resumo 

Nos dias de hoje, os consumidores estão mais exigentes e preocupados com a 
sustentabilidade e a proteção do meio ambiente, forçando as empresas a 
internalizarem essa nova realidade. Desta forma, essa pressão dos clientes 
impulsiona uma melhoria ambiental nas empresas, podendo aumentar sua 
rentabilidade e sua imagem na sociedade, devido ao diferencial sustentável. 
Alinhado a este diferencial, este trabalho, intitulado “Construção de uma chocolateria 
sustentável”, tem como objetivo principal identificar e apresentar medidas 
sustentáveis que podem ser postas em prática em uma chocolateria e demonstrar 
que mesmo uma pequena empresa pode ser sustentável. A chocolateria utilizada no 
trabalho é uma empresa fictícia chamada ‘Sabores da Vovó’, criada pela autora em 
sala de aula na Faculdade de Tecnologia de Indaiatuba (FATEC-ID). Para atingir o 
objetivo foi realizada uma pesquisa bibliográfica no assunto e será feita uma 
simulação, em um software disponibilizado pelo SEBRAE chamado SPPlan, que 
calcula a viabilidade da empresa. A análise de dados, feita a partir dos resultados 
encontrados na simulação, servirá para mostrar que mesmo que o objeto do trabalho 
seja uma empresa fictícia, as medidas aqui apresentadas podem ser adequadas e 
utilizadas em qualquer empresa, independente do seu porte. 
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2. Introdução 

Após a década de 60, as pessoas começaram a questionar o rumo que o 

planeta estava tomando, como a utilização de recursos naturais e a geração de 

resíduos, ou seja, lixo. E com o aumento da população e consequentemente do 

consumo, surgiu a preocupação com o futuro esgotamento de alguns recursos 

naturais, tais como petróleo e água (MOURA, 2004). Nessa época, ocorrem os 

primeiros movimentos ambientalistas importantes e foi organizada a Primeira 

Conferência Mundial sobre o Homem e o Meio Ambiente das Nações Unidas, em 

Estocolmo, Suécia, em 1972 que previa o esgotamento dos recursos naturais em 

100 anos.  

Desta forma, com o avanço da preocupação com as questões ambientais 

e a publicação do Relatório de Brundlant, a Organização das Nações Unidas (ONU) 

definiu o termo Desenvolvimento Sustentável como sendo aquele que “procura 

satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades”. Este 

acontecimento fez com que se impulsionasse o desenvolvimento sustentável. E as 

empresas para poderem se tornar sustentáveis foram impulsionadas após a criação 

de normas, como a da série da ISO 14000, que motivaram os empresários a 



repensarem seus processos e produtos, visando atender às expectativas de 

consumidores ambientalmente conscientes. 

 

3. Objetivos 

O objetivo deste trabalho é apresentar medidas sustentáveis que podem 

ser adaptadas à empresa criada. Pretende ainda demonstrar que mesmo uma 

pequena empresa pode ser sustentável, aumentando suas oportunidades de 

mercado e dando credibilidade ao negócio, e que todos deveriam se preocupar com 

questões relacionadas a sustentabilidade, como por exemplo se os empresários 

estão preocupados com uma autêntica sustentabilidade, quais medidas podem ser 

realizadas para tornar uma chocolateria sustentável e qual o custo para colocar 

essas medidas em prática. 

 

4. Metodologia 

Para atingir o objetivo será utilizado o software disponibilizado pelo 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) chamado 

SPPlan, e também a documentação indireta, que envolve a pesquisa documental de 

fontes estatísticas e a pesquisa bibliográfica, que “abrange toda bibliografia já 

tornada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas [...] até 

meios de comunicação oral” (Marconi e Lakatos, 2010, p. 166). 

 

5. Desenvolvimento 

O termo sustentabilidade é recente, começou a ser utilizado na segunda 

metade do século XX, exatamente quando a questão ambiental se tornou uma 

importante ferramenta para melhoraria das condições de vida das pessoas. Sendo 

os seus principais pilares o ambiental, econômico e social. As definições sobre o que 

significa sustentabilidade estão intimamente relacionadas com o desenvolvimento 

sustentável, porém todas as descritas até hoje direcionam o significado da palavra 

para algo que deve ser usado conscientemente para não prejudicar futuras 

gerações. Esse conceito está presente inclusive na Constituição Federal Brasileira, 

art. 225: “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder 

público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 

futuras gerações.”  



Com a crescente importância da questão ambiental, as empresas buscam 

atender aos requisitos legais ambientais de forma a ser economicamente viável. E 

também perceberam que, ao demonstrarem ações benéficas ao ambiente e a 

sociedade (responsabilidade sócio-ambiental) ocorre a melhoria de sua imagem, 

sobretudo em relação aos clientes, que estão mais informados e interessados na 

sustentabilidade. Há muitas informações sobre em como ser sustentável, e o site do 

Ministério do Meio Ambiente também traz algumas dicas para uma construção ou 

reforma sustentável, como por exemplo: requisitos de acessibilidade para pessoas 

com mobilidade reduzida; uso de energia fotovoltaica, coletor solar térmico, e uso de 

energia eólica quando possível; utilização de materiais potencialmente recicláveis e 

adequação do projeto ao clima local (minimizando o consumo de energia e 

melhorando a ventilação, e utilizando iluminação e aquecimento natural). 

Esses são alguns exemplos das medidas sustentáveis que serão 

apresentadas no trabalho. Após a apresentação das medidas, será feita a simulação 

de viabilidade utilizando o software SPPlan, para saber se é possível tornar a 

empresa real e a análise dos custos da implantação dessas medidas. 

 

6. Resultados preliminares 

Por ser um tema muito forte atualmente, há, em diversos meios de 

comunicação, dicas sobre medidas para tornar um negócio sustentável. Não são 

medidas complexas, mas que demandam um trabalho a médio e longo prazo para 

que elas sejam enraizadas nos processos da empresa e para que sejam praticadas 

como se fosse parte da rotina empresarial. 
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