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RESUMO 

As questões ambientais e medidas sustentáveis vêm sendo discutidas desde 

as últimas décadas do século XX. As micro e pequenas empresas têm nesse cenário 

a oportunidade de reduzir custos e conquistar novos clientes adeptos às causas 

ambientais. Na esfera do serviço automotivo, o setor de oficina mecânica está 

crescendo consideravelmente, pois devido à crise econômica os proprietários estão 

levando mais tempo para trocar de veículo e consequentemente procurando mais o 

serviço das oficinas. O objetivo da pesquisa é analisar a importância de medidas 

sustentáveis a quatro micro e pequenas empresas do setor de oficina mecânica do 

distrito Tatuapé, São Paulo.  

 

INTRODUÇÃO 

Durante toda a história, o homem afligiu a saúde do meio ambiente, mas nos 

últimos séculos, devido ao crescimento populacional e aumento na escala de 

produção e consumo, os problemas ambientais se dilataram, consequentemente 

levantando questões ambientais intensificadas a partir das três últimas décadas do 

século XX (ALBUQUERQUE, 2009).  

No âmbito das micro e pequenas empresas (MPEs), as medidas sustentáveis, 

que visam a preservação do meio ambiente, são fundamentais devido a crescente 

tendência ambientalista dos consumidores e a oportunidade de redução de custos nos 

processos produtivos (SANTOS, 2012).  

Em 2011, havia cerca de 9 milhões de MPEs que correspondiam por 27% do 

Produto Interno Bruto (PIB) e faturaram 599 bilhões de reais, em valores da época 

(SEBRAE, 2014). Na esfera dos serviços automotivos, o número de oficinas 

mecânicas cresceu 11,5% em comparação a 2016, contabilizando 355.000 MPEs do 

setor no Brasil (SEBRAE, 2017). Desta forma entende-se a relevância da pesquisa de 

como as micro e pequenas empresas do setor de reparação automotiva podem ser 

sustentáveis. 

 

OBJETIVO 

  Analisar a importância de medidas sustentáveis a quatro micro e pequenas 

empresas do setor de oficina mecânica do bairro do Tatuapé, São Paulo.  

 

 



METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento desse artigo serão realizadas pesquisas bibliográfica 

em livros, artigos, revistas e sites. E será realizada uma análise comparativa por meio 

de entrevista e questionário. Quatro oficinas mecânicas do distrito Tatuapé, São 

Paulo, será o contexto à pesquisa.  

 

DESENVOLVIMENTO 

A partir do desenvolvimento industrial, os seres humanos intensificaram, em 

grande escala, o ritmo de produção e consumo, consequentemente, a amplificação do 

uso de recursos naturais e o descarte de substâncias tóxicas degradantes ao meio 

ambiente, causando danos como poluição da água, redução da camada de ozônio e 

alterações climáticas (BARBIERI, 2011). Decorrente ao crescimento econômico 

nocivo à saúde da Terra, a partir das últimas décadas do século XX as questões 

ambientais foram levantadas em conferências e relatórios de abrangência 

internacional (ASSUMPÇÃO, 2011). 

O termo desenvolvimento sustentável foi conceituado no relatório Nosso Futuro 

Comum pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento em 1987 

como “O desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do 

presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem a suas 

próprias necessidades” (Comissão Mundial Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

1991, p. 46). O relatório defende a importância dos aspectos ambientais, sociais e 

econômicos ao desenvolvimento sustentável (ALBUQUERQUE, 2009). 

  No contexto das micro e pequenas empresas (MPE), medidas sustentáveis são 

imprescindíveis ao crescimento da organização devido aos crescentes movimentos 

ambientalistas e a oportunidade de redução de custos nos processos de produção 

(Santos, 2012). Segundo a Lei complementar nº 123 de 2006 são consideradas 

microempresas as que têm receita bruta anual até 360.000 mil reais e pequenas 

empresas com receita bruta anual de 360.000 a 4.800.000 reais. Em 2011, 27% do 

PIB nacional foi composto pelas MPEs que juntas somavam cerca de 9 milhões e 

faturaram 599 bilhões de reais, em valores da época (SEBRAE, 2017).  No setor de 

reparação de veículos, as oficinas mecânicas somam 355.000 mil no Brasil em 2017, 

número 11,5% maior que o do ano anterior (SEBRAE, 2017). O aumento na área é 

explicado pelo fato de os proprietários estarem levando mais tempo para fazer a troca 



dos veículos devido à crise financeira e como consequência procurando com maior 

regularidade as oficinas (SEBRAE, 2017). 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Após o levantamento teórico, pode-se observar que o desenvolvimento 

sustentável é uma questão global que também está envolvida com as atitudes 

empresariais. O questionário e o roteiro da entrevista estão em fase de elaboração.  
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