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 RESUMO 

O presente trabalho visa abordar a Sustentabilidade como uma nova área de 
conhecimento para o Gerenciamento de Projetos. A sustentabilidade é um tema indispensável 
no momento mundial em que nos encontramos, a todo o momento, acompanhamos decisões 
mal tomadas sem poder opinar que desenham o nosso futuro, emissão de gases poluentes que 
provocam o efeito estufa e que vem causando mudanças climáticas nos últimos 50 anos, o 
desmatamento e a remoção ou destruição de grandes áreas florestais, poluições sonoras, 
térmicas, atmosférica, por elementos radioativos, substâncias não biodegradáveis, por 
derramamento de petróleo, ou seja, são inúmeras as formas com que o homem vem 
deteriorando o planeta em que vivemos.  

Mas chegou o momento de deixarmos de ser meros expectadores e nos tornarmos 
agentes transformadores, e é pelo Gerenciamento de Projetos que devemos abrir uma porta 
para o desenvolvimento sustentável e nunca mais a fechar. Será desenvolvido uma sugestão 
de um conjunto de novas práticas para o PMBOK (Project Management Body Of Knowledge) 

  

Palavras Chave:Área de conhecimento, Sustentabilidade, PMBOK, ISO14000. 
 

  



 

 

 ABSTRACT 

This paper aims to approach sustainability as a new area of knowledge forProject 
Management. Sustainability is an essential topic in the world at the current time, every 
moment we accompany bad decisions made that draw our future without being able to give an 
opinion, emissions of polluting gases that cause global warming and that is causing climate 
changes over past 50 years, deforestation and the removal or destruction of large forest areas, 
noise pollution, impacts on the atmosphere, radioactive elements, non-biodegradable 
substances, oil spill, in other words, there are countless ways that man has been deteriorating 
the planet we live on.  

But the time has come to stop being mere spectators and become agents of change, and 
the Project Management is the way we must use to open a door to sustainable development 
and never close it. A suggestion of a new set of practices for the PMBOK (Project 
Management Body Of Knowledge) will be developed.  
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1. INTRODUÇÃO 

Em um mundo com crescimento populacional acelerado, consumo desenfreado, 

exploração de recursos naturais finitos em alta escala, ecossistemas degradados e poluição 

sem controle, estamos em direção a um esgotamento Global.  

Hoje notamos que as consequências são apenas consequência e não são tratados como 

riscos, o dinheiro dita as regras e apaga qualquer incêndio verbal que possa ser divulgado, os 

governos não investem em educação pois é mais fácil ganhar uma eleição com bolsa família 

do que ensinar a pensar, pois ensinar a pensar é garantia de que no futuro os políticos de hoje 

não estarão no amanhã.  

Enquanto tivermos uma cultura que somente nos ludibrie, continuaremos olhando e 

não enxergando, temos o maior desafio do século XXI em nossas mãos e ainda nem o 

conhecemos, evitar o colapso Global.  

As mudanças climáticas que vem ocorrendo, o ano de 2013 foi o sétimo mais quente 

desde 1880, a temperatura vem aumentando continuamente, com exceção de 1998, os 10 anos 

mais quente nos últimos 133 anos foram depois do ano 2000, este retrata a evolução do 

aquecimento Global.  

A floresta amazônica esta entre as maiores florestas tropicais do mundo, ela ocupa 

mais de 61% do território brasileiro, possui uma fauna que representa 80% das espécies no 

Brasil e uma flora que possui de 10 a 20% das espécies vegetais do planeta terra, e dando 

destaque para os rios da Amazônia que representam a maior reserva de água doce do mundo. 

A Amazônia é fundamental para o equilíbrio climático global e influencia o regime de chuvas 

do Brasil e da América latina. O ritmo do desmatamento segue alavancado, desde que os 

portugueses pisaram aqui, em 1550 até 1970, o desmatamento não passava de 1% de toda a 

floresta. Desde então, em apenas 40 anos, o número saltou para 17%, uma área que equivale 

aos territórios de 5 estados Brasileiros como: Rio Grande do Sul,  Santa Catarina, Paraná, 

Rio de Janeiro e Espírito Santo. 

O Gerenciamento de projetos surgiu como uma disciplina nos Estados Unidos, o 

precursor desta nova era foi Henry Gantt, especialista em técnicas de planejamento e controle, 

que utilizou o gráfico de barra como uma ferramenta de gerência do projeto, que estava 

associado ás Teorias de Frederick Winslow Taylor Pai da Administração Cientifica. 
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Período que antecedia a década de 50, os projetos eram controlados usando 

basicamente os gráficos de Gantt, técnicas e ferramentas. Nesta mesma época, dois modelos 

de projetos matemáticos foram desenvolvidos:“Critical Path Method” (CPM), desenvolvido 

em conjunto por DuPont Corporation e Remington Rand Corporation, para projetos da 

manutenção de planta e“Program Evaluation and Review Technique” ou o PERT, 

desenvolvido como parte do programa do míssil do submarino Polaris da marinha unida dos 

estados (conjuntamente com o Lockheed Corporation). 

O PMI – Project Management Institute (PMI) é a principal associação mundial sem 

fins lucrativos em Gerenciamento de Projetos, foi criada em 1969 e sediado na Filadélfia, 

Pensilvânia EUA, vem fazendo desde então um extraordinário trabalho no avanço da Ciência 

e da aplicação das melhores técnicas de gerenciamento de projetos. 

Em 1987 as melhores práticas para a época foram apresentadas na forma de um guia e 

publicadas na tentativa de documentar e padronizá-las, mas sua 1ª versão oficial foi lançada 

em 1996, e sua versão atual (PMBOK 5) que foi lançado em 2013. O PMBOK é um guia de 

boas práticas que fornece e promove um vocabulário comum para se discutir, escrever e poder 

aplicar o gerenciamento de projetos possibilitando o intercâmbio eficaz de informações entre 

os profissionais de Gerência de Projetos. 

O gerenciamento sustentável de projetos é aquele que busca o equilíbrio entre os 

temas: saúde financeira dos empreendimentos, eficiência no uso dos recursos (humanos, 

equipamentos e insumos) e respeito ao meio ambiente. Podemos citar algumas ações 

sustentáveis que podem ser seguidas: Processos produtivos eficientes e sustentáveis, 

racionalização de deslocamentos, adoção de políticas e sistemas sustentáveis, atenção as 

estimativas e adoção de práticas e padrões de processo como os que vamos citar neste 

trabalho. 
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2.DESENVOLVIMENTO 

2.1. CARACTERIZAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE 

A sustentabilidade é considerada essencial para a preservação da vida em nosso 

planeta, o uso abusivo dos recursos naturais esta cada vez mais agravante exigindo ações 

imediatas para a preservação do modo de vida das gerações futuras. 

O cenário atual é propício para o desenvolvimento deste tema, em função da grande 

pressão das organizações internacionais e nacionais de conservação do planeta. A WWF 

(Word Wildlife Fund), fundação de grande porte e umas das mais respeitadas organizações de 

conservação do planeta já investiu mais de um milhão de dólares em mais de 12.000 projetos 

de desenvolvimento desde 1985 (WWF INTERNATIONAL, 2009). A Divisão do 

Desenvolvimento Sustentável da ONU (Division for Sustainable Development) tem como seu 

principal objetivo incentivar o desenvolvimento sustentável a nível regional, nacional e 

internacional (UNITED NATIONS DIVISION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, 

2009). O Brasil tem investido bastante no incentivo a sustentabilidade, através da WWF 

brasileira e também por outras iniciativas. 

O desenvolvimento sustentável, também conhecido como sustentabilidade, recebe 

diversas interpretações. O conceito citado com maior ênfase é o que foi publicado no relatório 

de Brundtland em 1987 (IISD, 2009; LOZANO, 2008). De acordo com o relatório, 

desenvolvimento sustentável é aquele que atende as necessidades do presente sem 

comprometer as gerações futuras de atenderem suas próprias necessidades (Comissão 

Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento - CMMAD, 1991). 

O relatório também enfatiza a idéia que se precisa considerar três elementos para se 

alcançar a sustentabilidade, são eles: questões ambientais, sociais e econômico. Quando se 

analisa o sistema como um todo, percebemos que todas e quaisquer decisões tomadas hoje 

iram impactar no modo de vida do futuro (IISD, 2009). 

Os conceitos de sustentabilidade foram desenvolvidos como alternativas para ajudar a 

compreender, lidar e reduzir disparidades econômicas, a degradação ambiental e os problemas 

sociais atuais e futuros. (Lozano, 2008). 
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O desenvolvimento de um modelo sustentável já ocorre há algumas décadas, 

impulsionada pela visão crítica da organização da sociedade pelos diversos problemas de 

nível social e ambiental. O aquecimento global, a ocorrência de grandes desastres ecológicos, 

a existência de grandes populações que vivem em condições de extrema pobreza e péssima 

distribuição de recursos naturais e humanos são predecessores para tal mudança de 

pensamento. 

Dentre as diversas definições em torno da sustentabilidade, a mais citada é a que 

considera que a sustentabilidade é composta por três dimensões: I - dimensão econômica; II - 

dimensão ambiental; e III - dimensão social, as quais são frequentemente referenciadas por 

Triple Bottom Line (TBL), expressão desenvolvida por John Elkington. O TBL, representado 

na figura 01, envolve um conceito holístico, o qual requer a integração dos três pilares para 

que se possa atingir o desenvolvimento sustentável (Elkington, 2001). 

 

Figura 1:Triple Bottom Line (TBL) 

Fonte: http://www.fazendarodadagua.com.br/en/f_sustentabilidade.html 

 

De acordo com Andrade (2000), a pressão que a sociedade tem feito sobre as 

empresas, criticando um posicionamento mais adequado e responsável no sentido de 

minimizar a diferença entre os resultados econômicos e sociais, bem como a preocupação 

ecológica que tem ganhado destaque por sua relevância para a qualidade de vida, tem exigido 

das organizações um novo posicionamento em sua interação com o meio ambiente. Após a 

globalização cada vez mais, a expectativa dos clientes é de interagir com organizações que 

sejam éticas, que tenham boa imagem institucional no mercado, e que atuem de forma 

ecologicamente responsável. Com isso, as empresas começaram a utilizar conceitos da gestão 

http://www.fazendarodadagua.com.br/en/f_sustentabilidade.html
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ambiental para alcançar o desenvolvimento sustentável e, ao mesmo tempo, aumentar a 

lucratividade de seus negócios. 

O termo sustentabilidade possui variadas definições, desde uma definição filosófica 

para entre gerações, a qual busca evitar que as futuras gerações sejam negativamente afetadas 

pelas decisões de hoje, seguindo a definição publicada no Relatório de Brundtland 

(JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 2008; LOZANO, 2008), passando por uma 

definição multidimensional e multiescalar. O foco multidimensional inclui tópicos 

relacionados ao Triple Bottom Line (TBL), que visa ao equilíbrio entre responsabilidade 

social corporativa, a dimensão econômica e as dimensões social e ambiental da 

sustentabilidade.  

Já o desenvolvimento multiescalar engloba escalas geográficas, institucionais e 

temporais, pois a sustentabilidade está sendo aplicados em regiões, países, assim como em 

organizações individuais e em parcerias, considerando tanto o curto (meses, anos) quanto o 

longo prazo (décadas) (JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 2008). 

2.2  CONSCIÊNCIA AMBIENTAL 

Segundo Dias (2006) o aumento da consciência ambiental no mundo desenvolveu um 

novo tipo de consumidor conhecido como consumidor verde que torna sua preocupação com 

o meio ambiente um novo fenômeno de marketing. Atividades produtivas mal elaboradas têm 

impactado negativamente o meio ambiente, sendo assim o desenvolvimento econômico 

passou a ser analisado criteriosamente de acordo com leis ambientais vigentes, com objetivo 

de assegurar que suas ações tomadas pelas mesmas sejam sustentáveis.  

Com o passar dos anos a forma de atuação precária de muitas empresas trouxe para os 

dias atuais o desconforto de se conviver com uma natureza desequilibrada, que retribui para o 

homem na mesma intensidade o reflexo ora sofrido no passado, sendo assim, o produto verde 

já possui um diferencial competitivo que facilita o seu posicionamento no mercado, no 

entanto, para obter sucesso, deve-se elaborar uma estratégia de posicionamento que leve em 

consideração as características dos produtos considerados ecológicos e qual a reação possível 

do cliente (DIAS, 2006, p. 149). 

Quando uma empresa adota o Marketing Verde, seus consumidores passam a ser 

informado sobre a vantagem de se comprar o produto/serviço, isso significa que a organização 
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passa a termais um diferencial competitivo já que a procedência da matéria-prima fica 

evidente, visto a utilização da rastreabilidade, método pelo qual o cliente pode acompanhar 

desde a origem do produto até sua comercialização.  

Com a adesão à sustentabilidade torna-se primordial que a organização renove seu 

portfólio de produtos, supere os novos desafios, abuse da criatividade, almejando a penetração 

em novos mercados, inclusive o externo. 

2.3  AS EMPRESAS MAIS SUSTENTÁVEIS 

Assim como a população as empresas também já estão abrindo os olhos para a questão 

da sustentabilidade e desde já estão desenvolvendo novos processos e relacionando suas 

marcas a essa “bandeira”. Segundo o site a Impresa, a sustentabilidade é um fator importante 

na formação da imagem de uma empresa, pois por essas políticas ela revela que em sua 

cultura há uma preocupação com o meio ambiente o que a deixa com uma imagem positiva 

diante de seus clientes. 

Há cinco anos a Imprensa divulga “As empresas mais sustentáveis segundo a mídia”, 

pesquisa esta realizada pela PR Newswire, “empresa especializada em distribuição de 

notícias, targeting, monitoramento e soluções de marketing”. A pesquisa analisou mais de 800 

empresas e baseou-se nas seguintes mídias: 

• América Economia; 

• Amanhã; 

• CartaCapital; 

• Exame; 

• Época; 

• Época Negócios; 

• Veja; 

• IstoÉ e IstoÉ Dinheiro; 

• O Estado de São Paulo; 

• Folha de São Paulo; 

• O Globo. 
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A seguir temos o ranking das 30 empresas que melhor trabalham sua imagem com 

relação a sustentabilidade. 

Tabela 01-Ranking das empresas 

 

Fonte: http://portalimprensa.uol.com.br/rankingsustentabilidade/home.asp 

 

Serão apresentadas algumas práticas que uma grande empresa vem desenvolvendo 

atualmente para serem mais sustentáveis.  

COLOCAÇÃO EMPRESA SETOR ÁREA
1 Natura Cosméticos Indústria
2 Itaú Financeiro Serviços
3 Google Indústria Digital Indústria
4 Coca - Cola Bebidas e Fumo Indústria
5 Unilever Higiene e Limpeza Indústria
6 Volvo Group Máquinas, Caminhões e Ônibus Indústria
7 Elektro Serviços Públicos Serviços
8 Beraca Química e Petroquímica Indústria
9 Nine Dragons Papel e Celulose Indústria
10 AmBev Bebidas e Fumo Indústria
11 HSBC Financeiro Serviços
12 Laboratório Sabin Farmacêutico Indústria
13 Estre Serviços Públicos Serviços
14 Itambé Alimentos Indústria
15 Bradesco Financeiro Serviços
16 Promon Serviços Diversos Serviços
17 Pormade Material de Construção Indústria
18 Kimberly-Clark Higiene e Limpeza Indústria
19 Vivo Telecomunicações Serviços
20 CISCO Indústria Digital Indústria
21 Mc Donalds Comércio Varejista Comércio
22 Magazine Luiza Comércio Varejista Comércio
23 Akzo Nobel Material de Construção Indústria
24 Zanzini Comércio Varejista Comércio
25 Embraer Aviação e Naval Indústria
26 Bunge Alimentos Indústria
27 Algar Telecom Telecomunicações Serviços
28 Alcoa Siderurgia e Metalurgia Indústria
29 Dow Chemical Química e Petroquímica Indústria
30 Solary Serviços Públicos Serviços
31 Losango Financeiro Serviços

http://portalimprensa.uol.com.br/rankingsustentabilidade/home.asp
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2.3.1 UNILEVER 

Presente em 180 países com produtos de quatro grandes categorias – alimentos, 

cuidados pessoais, limpeza e sorvetes/bebidas –, a Unilever é uma das maiores companhias do 

mundo na produção de bens de consumo. No Brasil, onde já está há 82 anos, contempla 25 

marcas, que, juntas, oferecem mais de 700 produtos diferentes que estão presentes no dia a dia 

dos brasileiros. Entre as mais conhecidas estão OMO, Comfort, Seda, Lux, Kibon, 

Hellmann’s, Knorr, Becel, Maizena, AdeS, Dove e Rexona. Com sede em São Paulo, onde 

possui seis escritórios e um Centro de Inovação e Pesquisa (CiiC – Customer Insight and 

Innovation Center), possui fábricas em quatro estados – São Paulo, Minas Gerais, 

Pernambuco e Goiás –, além de contar com 29 centros que gerenciam a logística de entrega 

dos produtos a clientes nacionais e regionais. No total, há 11 fábricas em operação no Brasil, 

responsáveis pela produção de linhas de alimentos, bebidas e sorvetes, cuidados pessoais e 

limpeza. Possui mais de 13 mil funcionários atuando em escritórios, plantas industriais, 

centros de distribuição e pontos de venda (supermercados, redes de farmácias e lojas de 

conveniência, entre outros). 

Segundo Fernando Ferreira, Diretor de qualidade da Unilever Brasil, ‘Nós integramos 

a sustentabilidade na estratégia de nossas marcas para promover a preferência do consumidor; 

fomentar inovações sustentáveis; expandir nossos mercados e gerar benefícios relacionados 

aos custos. Nesse contexto, desenvolvemos ações para melhorar a saúde e o bem-estar em 

relação à nutrição, saúde e higiene; reduzir nosso impacto ambiental relacionados a água, 

resíduos e gases de efeito estufa e melhorar as condições de vida e trabalho” 

A Unilever adota os seguintes métodos sustentáveis:  

 Gases (efeito estufa): Redução de GEE (Gases do Efeito Estufa) provenientes 

dos produtos para limpeza da pele, dos cabelos, bem como lavagem das roupas. 

Um exemplo são os sabões e amaciastes líquidos e concentrados; Redução de 

GEE provenientes de nossa fabricação: em 2012, implantação de uma caldeira 

movida à biomassa em Pouso Alegre (MG), uma de nossas fábricas mais 

intensivas na emissão de GEE. Também aquisição a maior parte da energia 

elétrica das fábricas de origem renovável.  

 Redução de GEE do transporte: projetos de centralização da malha logística, 

diminuição da ociosidade dos caminhões e uso de cabotagem; 
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 Água: Desenvolvimento de produtos focando em produtos que demandem 

menor consumo de água na lavagem de roupas, bem como limpeza de pele e 

cabelos; reduzir o uso de água em nosso processo de fabricação: uma iniciativa 

realizada em 2011 foi a modificação do sistema de resfriamento de nossos 

produtos em duas linhas de produção da manufatura de Vinhedo (SP); 

 Resíduos: Redução do peso das embalagens através da utilização de materiais 

mais leves, otimização do design, desenvolvimento de concentrados e 

eliminação de embalagens desnecessárias, incentivo à reutilização de 

embalagens por meio da venda de refil de produtos para cuidados pessoais e da 

casa, disponibilização de produtos em embalagens mais adequadas para 

reciclagem e aumento do uso de material reciclado em nossos processos. 

2.4  SUSTENTABILIDADE EM PROJETOS 

Os gerenciamentos de projetos assim como a sustentabilidade estão em constante 

aperfeiçoamento e vêem sendo utilizados em larga escala por diversas organizações, por isso 

a importância de se relacionar os dois conceitos e entender como ambos funcionam como uma 

só engrenagem. 

De acordo com (SERRÃO, ALMEIDA e CARESTIATO, 2012, p.16), agir de forma 

sustentável é saber utilizar os recursos de tal forma que não prejudique a fonte dos recursos, 

pois com todos os desequilíbrios ocorridos no planeta Terra e na humanidade, percebe-se que 

há limites físicos, ambientais, sociais e culturais para o desenvolvimento. 

Para que haja desenvolvimento e crescimento econômico sem abalar a natureza, a 

sociedade humana e demais espécies é essencial pensar no desenvolvimento sustentável, 

baseado nas seguintes dimensões: social, ecológica, política, cultural e econômica. 

Segundo (SERRÃO, ALMEIDA e CARESTIATO, 2012, p.19), essas dimensões são 

os pilares para se conseguir chegar ao objetivo de desenvolver de forma duradoura, 

responsável com as próximas gerações e de maneira mais igualitária, reduzindo assim as 

diferenças entre as classes sociais existentes.  

As organizações estão percebendo a necessidade de buscar um desenvolvimento mais 

sustentável e o novo cenário mundial apresenta dados capazes de mobilizar muitos modelos 

empresariais. 
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Nos últimos 25 anos, surgiram muitas iniciativas que, reconhecendo a necessidade de 

redefinir as premissas e os modelos de gestão, buscam entender e aplicar \conceitos em 

relação à responsabilidade socioambiental dos negócios. Grandes, medias e pequenas 

empresas passaram crescentemente a incorporar esta preocupação em suas decisões e ações. 

Desse modo, adotaram uma visão de longo prazo em vez da ênfase tradicional no curto prazo. 

(ROCHA LOURES, 2008, p. 32).  

Em relação direta com o desenvolvimento de projetos, a sustentabilidade é a relação 

estabelecida com a comunidade ao seu entorno, excelência na gestão financeira, relação com 

parceiros, com o poder público, além do modo como as informações do andamento do projeto 

são transmitidas à todos os envolvidos e interessados, gerando assim legitimidades ao projeto. 

2.5  DEFINIÇÃO DE PROJETO SUSTENTÁVEL 

Nos dias atuais a credibilidade das empresas está ligada ao grau de responsabilidade 

que assumem diante dos problemas que afligem o mundo e consequentemente as pessoas que 

nele vivem. Está ocorrendo uma evolução do conceito de responsabilidade legal para o 

conceito de responsabilidade moral, ambas configurando a nova ordem da responsabilidade 

civil (Almeida 2007). 

Sendo assim podemos verifica a importância de se difundir diretrizes do 

desenvolvimento sustentável em todos os tipos de ações empresariais, na gestão de projetos 

relacionados a produtos e serviços da empresa. Tais projetos justificam a organização perante 

seu mercado, oferecem a ela as condições de permanecer existindo, de gerar resultados 

econômicos, de se mostrarem para seus clientes da forma verdadeira, sendo estes também os 

responsáveis pelos impactos positivos e negativos em termos econômicos, ambientais e 

sociais (ROMM, 2004). Sendo assim, ressaltamos que na gestão dos projetos de produtos e 

serviços, deve-se ter uma preocupação maior em se questionar o quanto tais projetos estão 

contribuindo para a estratégia de desenvolvimento sustentável da organização. 

2.6  PMBOK 

Quando falamos em PMBOK falamos de um guia que oferece uma visão geral sobre o 

gerenciamento de projetos de forma generalizada. Por isso não é visto como uma 

metodologia, pois não distingue os diferentes tipos de projeto que existe. Também não utiliza 
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peculiaridades de linguagem que respeitem a cultura de diferentes tipos de empresas e não 

apresenta modelos específicos de documentos a serem preenchidos. O PMBOK não é uma 

metodologia, mas sim um manual que descreve o universo de conhecimentos para o 

Gerenciamento de Projetos. Quando este guia é utilizado ou identificado por profissionais da 

área de em questão, sua chance de assertividade aumenta dentro do projeto. O Guia PMBOK 

e composto basicamente por processos, ferramentas e técnicas, porém não se usa tudo o que 

oferece, e sim aquilo que é realmente necessário em cada projeto dependendo de suas 

particularidades.   

O PMBOK não determina como será gerenciado um projeto como se tratando de uma 

“receita de bolo”, ele apenas oferece boas práticas, ficando a critério de cada equipe de 

projeto definir quais processos são apropriados para o projeto em questão. Ou seja, o guia 

possui informações consensuais que foram identificados por profissionais da área e que se 

forem usados nos projetos aumentam as chances de sucesso nesses projetos. 

2.6.1 PROCESSO DE GERENCIAMENTO 

O PMBOK possui processos para auxiliar no gerenciamento de projetos, esses 

processos fazem parte de todo o ciclo de vida de um projeto, desde a iniciação do projeto, 

passando pelo planejamento, execução, controle até o encerramento do mesmo. Sendo assim, 

o PMBOK ajuda o gerente de projetos a cuidar de todas as fases dentro de um projeto, sendo 

fundamental para o sucesso de seu gerenciamento. 

 

Figura 2: Grupos de Processos de Gerenciamento 

Fonte: Guia PMBOK 4ª EDIÇÃO (2004, p. 40) 
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Observando a figura 02, podemos verificar que existem cinco grandes grupos de 

processos dentro de gerenciamento de projetos que são: 

 Processos de Iniciação, 

 Processos de Planejamento,  

 Processos de Execução,  

 Processos de Monitoramento e Controle  

 Processos de Encerramento.  

 

Figura 3:Processos de Gerenciamento de Projetos 

Fonte: Guia PMBOK 4ª EDIÇÃO (2004) 

 

Na figura 03 podemos verificar onde ocorre a interação entre os processos de 

gerenciamento. Podemos observa que os processos de iniciação interagem com os processos 

de planejamento, os processos de planejamento interagem com os processos de execução 

sucessivamente. Portanto, os processos de alguma forma se relacionam uns com os outros.  

2.6.2 GRUPOS DE PROCESSOS 

Os grupos de processos não são fases dentro de um projeto e sim um agrupamento dos 

processos descritos pelo PMBOK. Existem alguns processos que tem mais a ver com 

Processos de Iniciação, outros com Planejamento e assim sucessivamente.  
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2.6.2.1 GRUPOS DE PROCESSOS DE INICIAÇÃO 

O Grupo de Processos de Iniciação tem a finalidade de iniciar um novo projeto ou uma 

nova fase de um projeto existente, através da obtenção da autorização para iniciar o projeto ou 

a fase. Neste grupo de processos o escopo inicial é definido e os recursos financeiros iniciais 

são comprometidos.  

O processo de iniciação serve para decidir se o projeto deve ser continuado, adiado ou 

interrompido.  

2.6.2.2 GRUPOS DE PROCESSOS DE PLANEJAMENTO 

Este grupo tem a finalidade refinar os objetivos e desenvolver as ações necessárias 

para alcançar os objetivos para os quais o projeto foi criado. Um plano de gerenciamento pode 

se resumir em um conjunto de planos como um plano de gerenciamento de escopo, tempo, 

custo além de outros planos auxiliares. 

O Planejamento do projeto é continuo progressivamente, não é obrigatório definir todo 

planejamento do projeto no seu inicio e sim na medida em que o projeto vai evoluindo e mais 

informações vão sendo coletadas.  

Os processos de planejamento definem como a execução deve ocorrer, dentro de seu 

escopo, tempo, e outros planos descritos dentro do plano de gerenciamento. 

2.6.2.3 GRUPOS DE PROCESSOS DE EXECUÇÃO 

O grupo de execução é utilizado para executar o trabalho definido no plano de 

gerenciamento do projeto para atender as especificações do mesmo.   

Nesses processos é que a maior parte do orçamento será consumido. Nesta etapa de 

execução é que pode ser necessário atualizar o planejamento e mudar alguns planos de 

gerenciamento. 

2.6.2.4 GRUPOS DE PROCESSOS DE MONITORAMENTO E CONTROLE 

Este Grupo de Processos tem a finalidade de acompanhar, revisar e regular o progresso 

e o desempenho do projeto, identificar todas as áreas nas quais serão necessárias mudanças no 

plano e iniciar mudanças correspondentes.  
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É nos processos deste grupo que o desempenho do projeto é observado e mensurado 

de forma periódica e uniforme para identificar variações em relação ao plano. 

2.6.2.5 GRUPOS DE PROCESSOS DE ENCERRAMENTO 

Neste grupo é efetuado o encerramento de todas as atividades de todos os processos 

visando encerrar formalmente o projeto ou a fase. Os processos de encerramento incluem a 

aceitação do cliente e do patrocinador, revisão pós-projeto ou fase, documentar lições 

aprendidas, atualizar ativos dos processos e arquivar documentos relevantes. 

2.7 EXTENSÕES AO PMBOK: DEFINIÇÃO DO PMI E REGRAS DE PUBLICAÇÃO 

O guia do conjunto de conhecimentos em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK) 

está na 5ª edição e vem sendo atualizado e melhorado constantemente, com o objetivo de 

manter a tradição da excelência no gerenciamento de projetos.  

O PMI (Project Management Institute) apresenta padrões mundiais que servem de 

base para o conhecimento e aprimoramento da profissão, e muitas vezes são a chave para o 

bom encaminhamento e sucesso dos projetos, fornecendo as práticas fundamentais e as 

principais ferramentas necessárias para obter sucesso nos empreendimentos e conseguir 

entregar mais resultado nas organizações. 

Segundo o PMI, seus padrões mundiais, que são amplamente aceitos e aplicados de 

forma consciente, fornecem orientações, regras e características do gerenciamento de projetos, 

auxiliando assim todos os gerentes de projeto a obter a excelência profissional. 

Os padrões são criados e atualizados constantemente, com precisão e profissionalismo, 

por equipes de voluntários e pelo público em geral. Todas as extensões, mudanças dos 

padrões ou atualizações do PMBOK dependem do patrocínio do PMI e devem possuir as 

características necessárias para aprovação, sendo que serão submetidas às analises de igual 

rigor e complexidade dos demais padrões. 

Processos podem ser adicionados, extensões podem agregar conhecimento, conteúdo e 

ferramentas aos capítulos do PMBOK, contudo, todas as alterações de padrão devem seguir o 

mesmo estilo e possuir uma justificativa de sua importância e necessidade. 

Esse trabalho de constantes atualizações, revisões e publicações de obras como o 

PMBOK possui um elevado grau de complexidade e exige muito profissionalismo e 
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dedicação de todos os membros do PMI, como diz uma frase do Peter Drucker, 

“Gerenciamento é substituir músculos por pensamentos, folclore e superstição por 

conhecimento, e força por cooperação”. 

2.8 NORMAS ISO 14001 & 14004 

ISO 14001 é uma Norma Internacional que foi construída para especificar os 

requisitos de um sistema de gestão sustentável. Seu principal propósito conforme consta na 

página 3 da norma é “apoiar a proteção ao meio ambiente e a prevenção da poluição em 

equilíbrio com as necessidades socioeconômicas. A ISO 14001 foi escrita de forma a adequar-

se a qualquer região geográfica, qualquer tipo e porte de empresa e sua base está estabelecida 

sobre o processo de melhoria contínua que se assemelha com o PDCA ( Plan, Do, Check, 

Action), conforme figura 4 retirada da própria norma: 

 

Figura 4: Modelo de um Sistema de Gestão Ambiental pela ISO 14001 

Fonte: Norma ISO 14001 

 

Porém a norma 14001 contém somente requisitos que podem ser auditados a fim de 

obter-se a certificação. Para o caso da implantação de um Sistema de Gestão Ambiental, deve-

se basear na Norma ISO 14004 que contém diretrizes, sistemas e técnicas de suporte. 
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A ISO 14004 fornece diretrizes para o desenvolvimento e implementação de um 

sistema de gestão ambiental. Este conjunto de instruções são aplicáveis em qualquer 

organização que tenha interesse em implementar ou melhorar seu sistema de gestão 

ambiental, e tem como objetivo serem usados como uma ferramenta interna, voluntária, de 

gestão e não como uma norma de especificação a ser utilizada por instituições de 

certificação/registro ambiental, ela inclui exemplos, descrições e opções que dão fomento, 

para o fortalecimento da gestão global quanto para implementação do SGA (Sistema de 

Gerenciamento Ambiental).  

Um SGA fornece direção com embasamento para a organização esclarecer suas 

preocupações ambientais, destinando recursos, atribuindo responsabilidades e avaliação 

contínua dos procedimentos, processos e práticas. Tal sistema é fundamental para a 

capacidade da organização de prevenir e atingir seus objetivos ambientais e garantir a 

concordância com requisitos nacionais e/ ou internacionais.  

O sistema SGA é um processo contínuo e interativo, pois a gestão ambiental faz parte 

do sistema de gerenciamento Global de uma organização.  

Conforme descrição na norma ISO 14004 página 4: A estrutura, responsabilidade, 

práticas, procedimentos, processos e recursos para a implementação das políticas, objetivos e 

metas ambientais podem ser coordenados com os esforços de outras áreas, (p.ex., operações, 

finanças, qualidade, saúde ocupacional e segurança). 

De acordo com a introdução a Norma 14004, dentre os princípios para implementar 

um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) são os seguintes: 

 Reconhecer que a gestão ambiental está entre as mais altas 
prioridades da corporação. 

 Estabelecer e manter diálogo com as partes interessadas, internas e 
externas. 

 Determinar as obrigações legais e aspectos ambientais associados 
com atividades da organização, seus produtos e serviços. 

 Desenvolver o compromisso da gerência e dos empregados para 
com a proteção do ambiente, com definição clara das 
responsabilidades. 

 Encorajar o planejamento ambiental do início ao fim do ciclo de 
vida do produto ou do processo. 
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 Prover recursos apropriados e suficientes, incluindo treinamento 
para alcançar, numa base ambiental contínua, os níveis de 
desempenho pretendidos. 

 Avaliar o desempenho ambiental confrontando-o com a política e 
com os objetivos e metas, visando melhoria quando apropriado. 

 Estabelecer um processo de gerenciamento para analisar 
criticamente e auditar o SGA, e para 

 Identificar oportunidades de melhoria do sistema e do desempenho 
ambiental resultante. 

 Encorajar contratados e fornecedores a estabelecer um SGA. 
(NORMA ISO 14004, pg. 4) 

 

3 METODOLOGIA 

Após verificar-se a importância da sustentabilidade dentro de toda a sua abrangência, 

vê-se o como é importante gerenciar também esse aspecto dos projetos, além do mais as 

empresas estão aderindo a esse novo conceito e a tendência é que essa mentalidade se espalhe 

com o passar dos tempos, por isso é necessário estar preparado para as demandas que 

possivelmente surgirão e preparar nos Gerentes de Projetos (GPs) para mais esse desafio. 

Serão elencados as vantagens e benefícios que podem ocorrer ao criar uma nova área 

de conhecimento, no caso: a Sustentabilidade. Em seguida, será mostrado que alguns 

processos que necessitam ser alterados ou acrescentados nas áreas de conhecimento já 

existentes no PMBOK, detalhes sobres essas alterações já existem e podem ser vistas no 

Trabalho de Conclusão de Curso realizado pelos alunos João André Simioni, Maria Ancila 

Passuello e Rodrigo Polverali Pacheco de Toledo, Projetos Sustentáveis.  

Também será feito um paralelo com a Norma ISO 14004 a fim de alinharmos as boas 

práticas já contidas nessa norma aos padrões do PMBOK. 

3.1 SUSTENTABILIDADE UMA NOVA ÁREA DO CONHECIMENTO 

A sustentabilidade é um conceito que nasceu com a sociedade moderna e que esta em 

pleno desenvolvimento. Organizações de diversos segmentos cada vez mais aderem a 

sustentabilidade não só para redução de efeitos colaterais do momento atual, mas para o bem 

futuro, ou seja, para as próximas gerações. 
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Apesar do processo de mudança cultural á aderência sustentável, devido a falta de 

processos logicamente definidos, existe uma grande dificuldade para colocar em prática o 

gerenciamento sustentável de projetos.  

Hoje existem diversos guias e certificações de sustentabilidade, mas que são apenas 

guias de boas práticas ou sistemas de pontuação e não processos estruturados de 

gerenciamento sustentável de projetos, como também guias de gerenciamento de projetos 

como: PRINCE2, PMBOK entre outros que focam no objetivo do projeto, ou seja, por serem 

tão extensos, são limitados as áreas comuns de conhecimento de todos os projetos. 

Enxergando estas dificuldades esta sendo proposta a sustentabilidade como uma nova 

área de conhecimento com a integração entre a ISO 14004 e o PMBOK. Hoje as organizações 

tem acesso livre a implementar um sistema de gestão ambiental eficaz com foco em proteger a 

saúde humana e o meio ambiente, dos impactos ambientais e de suas atividades, produtos ou 

serviços ajudando assim na manutenção e melhoria da qualidade do meio ambiente. 

Quando falamos em SGA, podemos adquirir confiança dos stakeholders, elevando os 

pontos abaixo: 

 Esforço gerencial que possibilita condições de atingir as políticas, objetivos e 

expectativas; 

 Maior ênfase na prevenção do que na ação corretiva 

 Fornecimento de prevenção apropriada e da adequação aos regulamentos; 

 Sistema incorpora o processo de melhoria continua. 

 Uma organização que tenha uma abordagem de implementação de um SGA possui 

uma estrutura para equalizar e integrar interesses econômicos e financeiros além de obter 

vantagens competitivas significativas. 

Conforme norma ISO 14004 página 5 os benefícios potenciais de possuir um SGA 

efetivo incluem: 

 Assegurar aos clientes o compromisso com um gerenciamento ambiental 

demonstrável; 

 Manutenção de boas relações com o público/comunidade; 

 Satisfação dos critérios dos investidores e melhoria do acesso ao capital; 

 Obtenção de seguro a um custo razoável; 
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 Melhoria da imagem e de fatia de mercado; 

 Atender aos critérios de certificação do fornecedor; 

 Melhoria no controle dos custos; 

 Redução de incidentes que resultem em responsabilidade civil; 

 Demonstração de cuidados apropriados; 

 Conservação da energia e materiais utilizados; 

 Facilidades na obtenção de licenças e autorizações; 

 Promoção do desenvolvimento e do compartilhamento de soluções para o meio-

ambiente; 

 Melhoria das relações entre indústria e governo. 

3.2 SUGESTÕES DE ALTERAÇÕES NOS PROCESSOS DO PMBOK 

A preocupação com Responsabilidade Social Empresarial (RSE) está presente em 

muitas empresas atualmente, segundo o Instituto Ethos “a Responsabilidade Social 

Empresarial diz respeito a forma de gestão que se define pela relação ética e transparente da 

empresa com todos os públicos com os quais ela se relaciona e pelo estabelecimento de metas 

empresariais que impulsionem o desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando 

recursos ambientais e culturais para as gerações futuras, respeitando a diversidade e 

promovendo a redução das desigualdades sociais”. 

Com base nesse conceito, não podemos pensar única e exclusivamente em projetos 

sustentáveis ou boas práticas para tornar o desenvolvimento de projetos, portfólios e 

programas sustentáveis, é preciso também entender toda a estrutura organizacional que 

envolve o contexto de atuação das empresas. 

O planejamento estratégico é uma metodologia utilizada para organizar os recursos 

que se possui para futuramente alcançar os objetivos desejados no momento atual. Drucker 

(1998) define o planejamento estratégico como um processo contínuo, sistemático, 

organizado e capaz de prever o futuro, de maneira a tomar decisões que minimizem riscos.  

Oliveira (1993, p.280), busca associar ao conceito de planejamento estratégico o 

conceito de estratégia propriamente dito, sendo que no primeiro ele enfatiza a necessidade de 

integração da empresa ao meio ambiente organizacional. “Planejamento Estratégico é uma 
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metodologia gerencial que permite estabelecer a direção a ser seguida pela empresa, visando 

maior grau de integração com o ambiente”. 

Chiavenato (2007, p. 142-156) destaca elementos antecedentes ao planejamento 

estratégico, como a missão, visão e os objetivos globais do negócio que proporcionam a 

posição futura que a empresa pretende alcançar.  

3.2.1 DEFININDO MISSÃO 

A missão de uma empresa representa para o que ela foi criada, de acordo com Cunha 

(1998, p. 29), “ela relaciona o negócio com a possibilidade de satisfazer alguma necessidade 

do meio ambiente da empresa”. 

Ela ainda oferece controle para a ação da empresa, definindo o que ela se propõe a 

realizar. Normalmente uma missão está relacionada com os clientes finais, fornecedores, a 

sociedade e todos os stakeholders das atividades da empresa. Algumas perguntas podem ser 

feitas para se definir uma Missão Empresarial, estas são: para que a empresa foi criada? Qual 

a origem dos negócios? Que tipos de atividades a empresa pretende realizar no futuro? 

3.2.2 DEFININDO VISÃO 

Segundo Chiavenato (2007, p.146-147) visão é a imagem de um estado futuro 

desejado pela organização e que está diretamente ligado à satisfação dos clientes. 

A visão pode ser considerada o sonho da empresa, mas de uma forma realista. Os 

questionamentos necessários para se criar uma visão são: que tipo de organização é desejada 

no futuro? O que se espera ouvir das pessoas sobre a empresa no futuro? Como este sonho 

representa os interesses dos clientes e os nossos valores conjuntamente? 

3.2.3 DEFININDO OBJETIVOS GLOBAIS 

Depois de se definir a Visão da empresa é importante que sejam traçados os objetivos 

globais, que são os estados que se pretende alcançar no futuro.  
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Chiavenato (2007, p.148) cita que os objetivos básicos de um negocio podem ser 

assim expressos: 

 O lucro é a força motivadora do empreendedor; 

 O serviço ao cliente e a oferta de valores econômicos desejados (bens ou 

serviços) justificam a existência do negócio; 

 Existe a responsabilidade social de acordo com os códigos éticos e morais 

estabelecidos pela sociedade na qual a empresa opera.  

Para formular um objetivo deve se pensar de maneira abrangente estimulando assim 

criatividade, mas sem deixar de oferecer uma direção ao negocio. Toda empresa tem vários 

objetivos: podendo ser financeiros, comerciais, administrativos, tecnológicos, sociais, 

ecológicos, comunitários, entre outros. 

3.2.4 DEFININDO A ESTRATÉGIA 

A estratégia é a forma com que se pretende chegar a algum lugar, porém utilizando de 

forma correta os recursos disponíveis. Conforme cita Oliveira (1993: 169), “A estratégia não 

é, evidentemente, o único fator determinante no sucesso ou fracasso da empresa; a 

competência de sua cúpula administrativa é tão importante quanto a sua estratégia.”  

Analisando as forcas e fraquezas da organização e as oportunidades e ameaças 

presentes no ambiente externo, define-se o melhor caminho a ser percorrido para alcançar os 

objetivos globais propostos. Aproveitando assim as vantagens e reduzindo as restrições 

presentes. 

A totalidade da estratégia determina o posicionamento da organização em suas 

relações com o ambiente, e para que isto ocorra de forma harmoniosa é necessário que todos 

os envolvidos estejam cientes e de acordo com o que foi definido.  

Implementar a estratégia significa deixar claro a todos os parceiros como tudo vai 

funcionar, comunicando a missão, a visão, os valores, os objetivos globais e quais os 

caminhos escolhidos para alcançá-los. 

Com base nisso podemos perceber o quão importante é para a organização ter toda a 

sua estrutura e estratégia bem delimitada e alinhada com todos os colaboradores. 
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Por isso, entende-se que para a implementação de atividades sustentáveis é preciso que 

toda a organização pense em sustentabilidade em todos os processos, deve se tornar cultural 

entre todos os envolvidos a responsabilidade e interesse em dar suporte aos quatro requisitos 

básicos para que qualquer empreendimento humano seja considerado sustentável, que são: 

ecologicamente correto, economicamente viável, socialmente justo e culturalmente aceito. 

Além da conscientização de todos os membros da organização, precisamos analisar a 

importância e necessidade de adequar o guia de boas práticas de projetos (PMBOK). 

Por ser largamente utilizado no gerenciamento de projetos em todo o mundo, entende-

se que seria de grande valia complementar os processos do PMBOK com todos os aspectos da 

sustentabilidade, que apesar de estarem em constante evolução e mudança, podem representar 

uma importante contribuição para a sociedade e para todo o mundo, no que diz respeito às 

ações humanas em toda e qualquer atividade e também nas práticas de gerenciamento de 

projetos. 

Todas as áreas de conhecimento que integram o PMBOK devem ser alinhadas com o 

pensamento sustentável, para que seja possível integrar todas as entradas, processos e saídas 

com uma possível nova área de conhecimento, o Gerenciamento da Sustentabilidade. 

Responsável por alinhar todas as atividades do projeto e todos os membros da equipe do 

projeto e da organização, com o objetivo de direcionar as boas práticas para que elas dêem 

suporte ao desenvolvimento sustentável, ou seja, ações e atividades focadas na 

responsabilidade ambiental, cultural, econômica e social. 

3.3  INTEGRAÇÃO DA ISO 14004 COM O PMBOK 

Como já foi visto anteriormente O PMBOK é um livro que reúne as boas práticas 

utilizadas no Gerenciamento de Projetos. Também ao descrever brevemente a Norma ISO 

14004 percebe-se que esse é um material muito rico para uma proposta de estruturação da 

área de conhecimento, e que muitos de seus aspectos podem ser aproveitados a fim de ajudar 

a descrever os processos que farão parte dessa da Área de conhecimento do PMBOK. 

A ISO 14004 esta divida em cinco princípios complementares que definem elementos 

e princípios do sistema de gestão ambiental (SGA), são eles:  

 Como começar: Compromisso e Política; 

 Planejamento; 
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 Implementação; 

 Medição com avaliação; e  

 Análise crítica e melhoria. 

O princípio 1 diz que a organização deve delimitar sua política ambiental e garantir a 

integridade para seu SGA, além de iniciar por onde tenha beneficio claro, por exemplo, 

podemos focar o cumprimento das leis/regulamentos, reduzindo as fontes de responsabilidade 

civil ou buscando o uso mais eficaz dos materiais. De acordo com que a organização arrecada 

experiência e seu SGA começa a criar força, procedimentos, programas e tecnologias podem 

ser aplicados para que o desempenho ambiental seja ainda mais eficaz, então a medida que o 

SGA amadurece na organização, as considerações ambientais podem ser integradas em todas 

as decisões empresariais. 

O princípio 2 trata do planejamento pois graças a ele é possível mensurar sucesso do 

Sistema. Uma organização deve desenvolver um plano para dar planejamento desde a 

iniciação, implantação e monitoramento e controle para sua política ambiental. Os elementos 

do sistema de gestão ambiental com relação ao planejamento permeiam: Identificação dos 

aspectos ambientais e avaliação dos impactos ambientais associados; programa de gestão, 

planos ambientais, metas ambientais e objetivos, critérios internos de desempenho, política 

ambiental e obrigações legais. 

O princípio 3 discorre sobre a implementação e como as organizações deve 

desenvolver os mecanismos e capacitações de apoios necessários para definir e implementar a 

sua política ambiental, objetivos e metas. Para muitas organizações, a implementação da 

gestão ambiental pode ser feita em módulos e deve ser baseada no nível de entendimento dos 

requisitos, nos aspectos, nas expectativas e nos benefícios ambientais e na disponibilidade de 

recursos. Para conseguir atingir os objetivos ambientais uma organização deve focar e alinhar 

o seu pessoal, sistemas, estratégias, recursos e estrutura. 

O princípio 4 foca na medição e avaliação do processo. Uma organização deve 

constantemente ter uma avaliação medindo, monitorando e avaliando seu desempenho 

ambiental, pois são atividades-chave de um sistema de gestão ambiental que garantem que a 

organização esta operando de acordo o escopo do programa de gestão ambiental declarado. 
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Um processo de melhoria continua deve ser instaurado e criteriosamente aplicado ao 

sistema de gestão ambiental, com o objetivo de melhorar seu desempenho ambiental e global, 

e é disso que trata o princípio 5. 

Podem-se perceber que existe uma semelhança entre os princípios existentes da norma 

ISO 14004, com os grandes grupos de processos do PMBOK: iniciação, planejamento, 

execução, Monitoramento / controle, e encerramento. 

Foi criada a tabela a seguir para melhor visualização e correspondência entre ambos: 

Tabela 2 - Relação entre Grupos de Processo e Norma ISO 14004 

PROCESSO PMBOK ITEM DA NORMA 14004 

Iniciação 4.1 Como começar: Compromisso e Política 

Planejamento 4.2 Planejamento 

Execução 4.3. Implementação 

Monitoramento e Controle 4.4. Medição e Avaliação 

Encerramento 4.5. Análise Crítica e Melhoria 
 

Fonte: Bianca Titericz 

 

A proposta desse trabalho é criar o capítulo 14 do PMBOK onde serão descritos 

alguns processos para o Gerenciamento da Sustentabilidade em Projetos. 

O primeiro processo sugerido para a nova área de conhecimento faz parte do grupo 

Iniciação, pois é importante que a definição de um projeto sustentável esteja previsto desde o 

início do projeto. A definição dos compromissos e da Política será a “pedra fundamental” para 

a estruturação dos demais processos. 

Após a definição da Política Ambiental e o compromisso dos principais envolvido no 

projeto com essa política, passa-se para a fase de Planejamento. É esse o momento para 

identificar os aspectos ambientais em que o projeto está inserido, avaliar seus impactos e 

quais ações devem ser previstas para evitar ou mitigar esses impactos. 

A implantação do Sistema de Gestão ambiental é o próximo passo e entrará no grupo 

execução, pois trata-se de colocar em prática do sistema. O sistema deverá ser monitorado ao 

longo de todo o projeto e seus desvios devem ser analisados e corrigidos. 
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Para finalizar e a fim de obter um sistema cada vez mais adequado ao projeto será feita 

uma análise crítica, semelhante ao documento de lições aprendidas. 

Foi elaborada uma imagem onde são consolidados todos os processos já existentes no 

PMBOK juntamente com os que estão sendo propostos nesse trabalho (em cor verde). 

 

Figura 5: Reformulação dos Processos 

Fonte: Bianca Titericz  

 

Nos itens que seguem será feito um maior detalhamento sobre os processos propostos 

acima, e também serão apresentados alguns Templates para ajudar na elaboração dos mesmos. 
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3.4 DEFINIÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL 

Uma política ambiental, segundo consta na página 9 da Norma ISSO 14004, estabelece 

um sentido geral de direção e fixa os princípios de ação para a organização. Para a definição 

de uma política ambiental, é necessário o envolvimento da Alta Administração da 

organização, e deve-se observar os seguintes aspectos, segundo a norma: 

 Ser apropriada à natureza e aos impactos ambientais das atividades, produtos ou 

serviços; 

 Incluir compromisso com a melhoria contínua e a prevenção de poluição; 

 Incluir compromisso com o atendimento da legislação ambiental e outros requisitos; 

 Fornecer estrutura para o estabelecimento e análise dos objetivos e metas ambientais; 

 Ser documentada, implementada, mantida e comunicada a todos os seus funcionários e 

aos terceiros; 

 Esteja disponível ao público. 

 Algumas perguntas, que estão na página 10 da norma 14004, que podem ajudar na 

elaboração da política: 

 A organização tem uma política ambiental relevante para suas atividades, produtos e 

serviços? 

 A política reflete os valores e princípios da organização? 

 A política ambiental foi aprovada pela Alta Administração e determinou-se alguém a 

quem foi dada autoridade para gerenciar e implementar a política? 

 A política orienta o estabelecimento dos objetivos e metas ambientais? 

 A política orienta a organização para o monitoramento da tecnologia e das práticas 

gerenciais apropriadas? 

 Quais os compromissos encampados pela política ambiental, por exemplo, apoio à 

melhoria contínua, à prevenção da poluição, monitorar, cumprir ou exceder as 

obrigações legais e considerar as expectativas das partes interessadas? 

Lembrando que é extremamente importante a participação da alta direção na 

elaboração da política e a divulgação da mesma a todos os stakeholders. 
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Foi elaborado um Template simples para auxiliar na elaboração: 

 

Figura 6:Template para Política Ambiental 

Fonte: Bianca Titericz  
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3.5 PLANEJAR A SUSTENTABILIDADE 

Deve-se elaborar um Plano de Sustentabilidade, esse plano deverá conter as 

diretrizes necessárias para implantação, monitoramento e controle do Sistema. O Plano, 

segundo a norma ISO 14004 página 10, deve contemplar os aspectos ambientais, requisitos 

legais, objetivos e metas e um programa de Gerenciamento da Ambiental. 

Aspectos Ambientais 

Com relação aos aspectos ambientais, a Norma ISO 14004, página 11, orienta que 

façamos algumas perguntas para orientar o trabalho, são elas: 

 Quais são os aspectos ambientais das atividades da organização, seus produtos e 

serviços? 

 As atividades da organização, seus produtos e serviços criam algum impacto 

ambiental adverso significativo? 

 A organização tem um procedimento para avaliar o impacto ambiental de novos 

projetos? 

 A localização da organização implica em considerações especiais sobre o ambiente, 

por exemplo, por estar localizada num ambiente sensível? 

 Como cada mudança ou adição pretendida, nas atividades, produtos e serviços, afetará 

os aspectos ambientais e seus impactos associados? 

 Quão significativos ou severos são os impactos ambientais potenciais em caso de 

ocorrência de uma falha de processo? 

 Quão frequentemente ocorrerão situações que poderiam causar o impacto? 

 Quais são os aspectos ambientais significativos, considerando-se os impactos, 

probabilidade, severidade e frequência? 

 Os impactos ambientais significativos, locais, regionais ou globais estão no escopo? 
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A norma também orienta que a avaliação seja feita tanto no âmbito ambiental como no 

âmbito do negócio da seguinte forma: 

Tabela 3 –Tabela Ambiente X Negócio 

AMBIENTAL NEGÓCIO 

A escala do impacto Exposição legal e regulamentar potencial 
A severidade do impacto Dificuldade e custo na transformação do impacto 
A probabilidade de 
ocorrência 

Efeito das mudanças nas atividades e processos 
Preocupações dos Stakeholders 

A duração do impacto Efeito da Imagem pública  

3.5.1 REQUISITOS LEGAIS 

Para o mapeamento dos requisitos legais é preciso identificar quais requisitos são 

aplicáveis às suas atividades, produtos ou serviços. Pode-se buscar informações nas 17 

principais leis ambientais brasileiras: 

1 Lei da Ação Civil Pública (7.347 de 24/07/1985) 

2 Lei dos Agrotóxicos (7.802 de 10/07/1989) 

3 Lei da Área de Proteção Ambiental (6.902 de 27/04/1981) 

4 Lei das Atividades Nucleares (6.453 de 17/10/1977) 

5 Lei de Crimes Ambientais (9.605 de 12/02/1998) 

6 Lei da Engenharia Genética (8.974 de 05/01/1995) 

7 Lei da Exploração Mineral (7.805 de 18/07/1989) 

8 Lei da Fauna Silvestre (5.197 de 03/01/1967) 

9 Lei das Florestas (4.771 de 15/09/1965) 

10 Lei do Gerenciamento Costeiro (7.661 de 16/05/1988) 

11 Lei da criação do IBAMA (7.735 de 22/02/1989) 

12 Lei do Parcelamento do Solo Urbano (6.766 de 19/12/1979) 

13 Lei Patrimônio Cultural (25 de 30/11/1937) 

14 Lei da Política Agrícola (8.171 de 17/01/1991) 

15 Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (6.938 de 17/01/1981) 

16 Lei de Recursos Hídricos (9.433 de 08/01/1997) 

17 Lei do Zoneamento Industrial nas Áreas Críticas de Poluição (6.803 de 02/07/1980). 

 De acordo com o site Planeta orgânico “a legislação ambiental brasileira é uma das 

mais completas do mundo. Apesar de não serem cumpridas da maneira adequada”. 
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A ISO 14004 identifica outras fontes que podem ser utilizadas para o mapeamento da 

legislação, conforme página13: 

a) Órgãos governamentais de todos os níveis; 

b) Grupos e/ou associações industriais; 

c) Bases de dados do Comércio; e 

d) Serviços profissionais. 

Recomenda-se desenvolver uma lista onde contenham todas as leis pertinentes a atividade 

realizada e mantê-la sempre atualizada para ser utilizada no planejamento da sustentabilidade. 

3.5.2 METAS E OBJETIVOS 

 A definição dos objetivos e metas ambientais, devem estar alinhados com a Política 

Ambiental estabelecida, bem como os objetivos internos da empresa. Veja o exemplo que a 

norma mostra em suas orientações: 

Tabela 4 – Exemplo de Objetivo e Meta 

OBJETIVO META INDICADOR 

Reduzir o consumo de 
energia nas operações 
de manufatura 

Atingir 10% de redução 
no consumo de energia 
em relação ao último 
ano. 

Quantidade de óleo 
combustível e 
eletricidade por unidade 
de produção. 
 

Fonte: ISO 14004 

As metas devem ser específicas e mensuráveis, por isso necessitam de indicadores 

para acompanhar sua evolução. Os objetivos e metas podem ser feitos para toda a empresa ou 

para áreas específicas e devem ser revisados frequentemente especialmente para garantir o 

alinhamento com os stakeholders. 

Programa de Gerenciamento Ambiental 

O Programa de gerenciamento ajudam as empresas a melhorar seu desempenho 

ambiental. Devem ter uma programação, recursos e responsabilidades a fim de alcançar os 

objetivos. “Dentro da estrutura fornecida pelo planejamento da gestão ambiental, um 

programa de gestão ambiental identifica ações específicas conforme sua prioridade para a 

organização.”(NORMA ISO 14004) 
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A tabela 5, retirada da norma 14004, mostra um exemplo de programa de 

gerenciamento. 

Tabela5: Compromisso de Política Ambiental 

 

Fonte: Norma ISO 14004, página 15. 

 

3.6 IMPLANTAR SUSTENTABILIDADE 

Este é o momento de colocar em prática o que foi planejado, para tanto Teixeira (2006) 

recomenda a seguinte estrutura:  

• Estrutura e Responsabilidade;  

• Competência, treinamento conscientização; 

• Comunicação; 

• Documentação; 

• Controle de Documentos;  

• Controle Operacional; e 

• Preparação e Atendimento a Emergências. 

Com relação a estrutura e responsabilidade, é importante garantir disponibilidade de 

recursos e uma estrutura organizacional bem definida, com funções, atribuições e 

responsabilidades, bem documentadas e comunicadas. Nesse contexto é importante a 

participação “da gerência para assegurar que os requisitos sejam mantidos e reportar o 

desempenho do SGA para a Alta Administração realizar a análise crítica e as 

melhorias.”(TEIXEIRA, 2006).  
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Veja o exemplo, na tabela 6, apresentado pela norma que exemplifica o que foi 

comentado: 

 

Tabela6 -Amostra de Responsabilidades Ambientais 

 

Fonte: Norma ISO 14004 pg. 18 

 

Para que a implantação seja bem sucedida é preciso garantir que envolvidos no projeto 

sejam treinados. É necessário que todos tenham consciência da importância do alinhamento 

entre seus atos e a política ambiental. Ao lermos a norma encontramos um exemplo de 

treinamentos que podem ser aplicados: 
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Tabela 7 - Treinamentos 

 

Fonte: ISO 14004 pg. 19 

 

Por isso a comunicação precisa de uma atenção especial, para manter os procedimentos 

para assegurar a comunicação com todos os stakeholders. Pode ser necessário o 

desenvolvimento de processos de comunicação para que as informações sejam divulgadas 

corretamente. A Norma sugere algumas perguntas para reflexão sobre a comunicação: 

1. Qual é o processo de recebimento e resposta às preocupações dos 
empregados? 

2. Qual é o processo para recebimento e consideração das 
preocupações de outras partes interessadas? 

3. Qual é o processo para a comunicação da política e desempenho 
ambientais da organização? 

4. Como os resultados das auditorias e análises críticas do SGA são 
comunicados a todo o pessoal pertinente da 

5. organização? 
6. Qual é o processo para fazer com que a política ambiental esteja 

disponível ao público? 
7. A comunicação interna é adequada para apoiar a melhoria contínua 

à cerca dos assuntos ambientais? 
(Norma ISO 14004 pg. 20) 

Registrar as decisões e orientação também é um bom hábito recomendado pela ISO 

14004. Isso agiliza a tomada de decisões e principalmente em momento de crise. Saber onde 

está a informação e o que fazer em momentos de tomada de decisão agiliza o processo.  
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Nisso também entra um controle de documentos que arquive e mantenha um controle 

de onde encontrar as informações, especialmente as exigidas pelas norma, de forma que 

facilite o encontro das informações necessárias. Com está se trabalhando com um processo de 

melhoria contínua, frequentemente documentos serão revisados e essas revisões devem estar 

disponíveis para que ninguém trabalhe com a versão errada do documento. Seguem algumas 

informações importantes que devem conter nos documentos: 

 Todos os documentos devem ser datados, com indicação de suas revisões e 

mantidos por um tempo determinado; 

 Os documentos devem ser analisados periodicamente, afim de verificar se 

necessitam de revisões;  

 Os documentos devem ser aprovados antes do uso, por profissional responsável; 

 Devem ter a área, função, atividade e contato da pessoa responsável; 

 Os documentos devem ser rapidamente encontrados e identificados; 

 As revisões atuais dos principais documentos devem estar disponíveis em vários 

canais para que todos tenham acesso; 

 Documentos antigos que já não tem serventia devem ser removidos. 

O controle operacional, onde serão identificadas quais as atividades estão relacionadas 

com aspectos ambientais expressivos. A norma diz que pode ser necessário o envolvimento de 

outras áreas como: 

 P&D, projeto, e engenharia; 

 Compra; 

 Contratação; 

 Manuseio e armazenagem de matérias-primas; 

 Processos de produção e manutenção; 

 Laboratórios; 

 Armazenamento de produtos; 

 Transporte; 

 Marketing, propaganda; 

 Serviços ao cliente; e, 

 Compra ou construção de propriedades e instalações. 
(NORMA ISO 14004 pg. 22) 
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Segundo a Norma 14004 página 22, As atividades podem ser divididas em três 

categorias:  

 Atividades de prevenção de poluição e conservação de recursos em novos projetos de 

investimento, modificações de processos e gerenciamento de recursos, propriedades 

(compra, venda, e gerenciamento da propriedade), e novos produtos e embalagem; 

 Atividades diárias de gerenciamento para assegurar a conformidade com os requisitos 

organizacionais internos e externos e para assegurar a sua eficiência e eficácia; 

 Atividades de gerenciamento estratégico para antecipar e reagir a modificações nos 

requisitos ambientais. 

Para finalizar é preciso ter um plano de preparação e atendimento a emergências, afim de 

responder com eficácia e rapidez a situações de emergência que possam ocorrer e também de 

prevenir um impacto ambiental que possa ocorrer. A norma sugere que o plano de emergência 

contenha as seguintes informações: 

 Organização e responsabilidades em emergências; 

 Lista de pessoas-chave; 

 Detalhes dos serviços de emergência ( p. ex.: brigada de 
incêndio, serviço de limpeza em caso de derramamento); 

 Plano de comunicação interna e externa; 

 Ações a serem tomadas na ocorrência de diferentes tipos de 
emergência; 

 Informações sobre materiais perigosos, inclusive o impacto 
potencial de cada material no ambiente, e providências a serem 
tomadas no caso de emissão acidental; 

 Planos de treinamento e teste de efetividade. 
(NORMA ISO 14004 pg. 22) 

Com isso encerra-se a implementação e parte-se para próxima fase: Monitoramento e 

controle. 

3.7 MONITORAMENTO E CONTROLE 

João Teixeira (2006) cita cinco processos importantes para o monitoramento e 

controle, são eles: medição, avaliação da conformidade, não conformidade e ações corretivas, 

controle de registros e auditoria interna. 
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Na medição e empresa deve registrar em documentos oficiais os procedimentos chaves 

da empresa, com o objetivo de facilitar o acompanhamento dessas informações. Importante 

lembrar de manter os equipamentos de medição sempre calibrados e aferidos. A medição 

também verificará o cumprimento das leis e regulamentos do negócio. 

A norma, página 23, recomenda as seguintes perguntas para reflexão sobre medição: 

 Como o desempenho ambiental é regularmente monitorizado? 

 Como foram estabelecidos os indicadores de desempenho ambiental que se relacionam 

com os objetivos e metas da organização? Quais são eles? 

 Quais os processos de controle existentes para regularmente calibrar e amostrar 

equipamentos e sistemas de medição e monitoração? 

 Qual o processo para avaliar periodicamente o cumprimento das obrigações legais e 

diversas relevantes? 

A avaliação da conformidade baseia-se em ter e manter atualizado os procedimentos 

para avaliação periódica. A partir disso consegue detectar as não-conformidades e pensar em 

ações corretivas e/ou preventivas. Teixeira destaca que toda ação corretiva e preventiva deve 

ser registrada e quaisquer alterações nos procedimentos documentados, resultados das ações, 

devem ser implementadas e registradas. “Estes devem incluir registros de treinamento e 

resultados de auditorias e análises críticas.” Devem ser legíveis, identificáveis e rastreáveis.  

A auditoria interna periódica é extremamente recomendável para “determinar se o 

sistema está ou não conforme o planejado, e se tem sido ou não devidamente implementado e 

mantido.”(TEIXEIRA, 2006) 

3.8 ANÁLISE CRÍTICA 

Análises críticas devem ser realizadas periodicamente e devem envolver a Alta 

Administração. João comenta que a análise crítica deve ser feita a partir dos resultados das 

auditorias internas realizadas, e “devem apontar as possíveis necessidades de mudanças na 

Política Ambiental, nos objetivos ou outros elementos do sistema.” 

A norma orienta a observação dos seguintes aspectos: 

 Analisar os objetivos ambientais, metas e desempenho ambiental; 

 Resultado das auditorias; 
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 Avaliar possíveis adaptações da política ambiental levando em conta: 

 Modificações na legislação; 

 Mudanças das expectativas e dos requisitos dos stakeholders; 

 Alterações dos produtos e/ou atividades da organização; 

 Avanços tecnológicos; 

 Lições aprendidas a partir dos incidentes ambientais; 

 Preferências do mercado; etc 
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3. CONCLUSÕES 

Ao término desse trabalho ficam mais claros os conceitos de sustentabilidade. Foi 

possível perceber que pode existir uma relação direta entre o desenvolvimento de projetos de 

qualquer tamanho e complexidade e uma maior atenção e responsabilidade para com o 

desenvolvimento sustentável de todos os pilares: social, ecológico, político, cultural e 

econômico. E essa mudança está se tornando uma tendência diante das transformações 

brasileiras e mundiais, com o objetivo de viabilizar desenvolvimentos mais sustentáveis. 

Foi visto também que a sustentabilidade pode fazer parte de um projeto e que na 

verdade tem grande impacto nas demais áreas de conhecimento, por exemplo, a área de 

comunicação é uma das áreas que apoiara a sustentabilidade, pois será necessário uma série 

de ações para divulgar a política ambiental e demais pontos já citados. A área de recursos 

humanos também será envolvida uma vez que se preciso de treinamento e definição de 

equipes. Riscos também será alimentado com o levantamento dos aspectos ambientais. 

Por isso e por todos os demais benefícios que a sustentabilidade evidencia, tanto no 

âmbito ambiental como também no econômico, é preciso olhar essa área de uma forma mais 

séria e profissional, por isso esta sendo proposto que esse torne-se uma nova área de 

conhecimento. 

Quando fala-se de sustentabilidade é muito comum lembrar da Série de  Normas 

14000. Neste trabalho procurou-se apresentar especialmente a norma 14004 que mostra as 

principais diretrizes para implantar um sistema ambiental. A idéia principal desse trabalho foi 

fazer um link entre a norma e o PMBOK, de forma que os processos que hoje constam na 

norma tornem-se boas práticas a serem utilizados no Gerenciamento de Projetos. 

Viu-se que essa integração é bastante harmônica e que já existem muitas boas práticas 

que pode ser utilizadas, mas é importante ver o projeto como um todo, e não somente a parte 

isolada de sustentabilidade, pois como já foi citado ao promover um projeto que seja 

sustentável as demais áreas de conhecimento fatalmente serão afetadas. 

Fica aqui a sugestão para aprimorar ainda mais o Gerenciamento de Projetos, alinhado 

com Normas que já estão no mercado e essa a tendência que vem aumentando ao longo dos 

anos: A Sustentabilidade. 
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4. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

 Para continuar o desenvolvimento desse projeto sugerimos os seguintes 

desdobramentos: 

- Elaboração de Templates para auxiliar o Planejamento da Sustentabilidade; 

- Elaboração de Templates para auxiliar na Execução; 

- Elaboração de Templates para auxiliar o Monitoramento e Controle; 

- Um case de acompanhamento de implantação dessa nova área de conhecimento em uma 

empresa. 
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6. APÊNDICE 

Análise de viabilidade da abertura de uma empresa de microcrédito na cidade de 

Curitiba 

Palavras chave: microcrédito, micro empreendedores, Curitiba 

 

1   INTRODUÇÃO 

O microcrédito é visto como uma parte, a mais importante, da nascente indústria micro 

financeira privada, que se define por um conjunto de serviços postos a disposição dos micro 

empreendedores, pequenas e médias empresas. 

O Brasil foi um dos primeiro países no mundo a experimentar o microcrédito para o 

setor informal urbano e analisando os dados mercadológicos da cidade de Curitiba e Região 

Metropolitana observa-se a crescente constituição de empresas e abertura de filiais, em 

contrapartida há um crescente índice de extinção de empresas, causados principalmente pela 

falta de capital e desconhecimento técnico em gestão de negócios por parte do empresário. 

Estimular o crescimento do fornecimento do microcrédito a população de baixa renda, 

é uma grande oportunidade de desenvolvimento social e econômico, porém segundo o 

levantamento do Ministério do Trabalho e Emprego, apenas 3% da necessidade do mercado 

potencial é suprida. 

O microcrédito no Brasil necessita de uma grande expansão nas redes de crédito que 

atendam de maneira apropriada o micro empreendedor, de modo que o cliente consiga crescer 

e honrar seus compromissos com a instituição que lhe forneceu o crédito. 

A empresa de microcrédito visa para suprir esta dificuldade através da compra de 

créditos, prestação de serviços e antecipação de recursos não-financeiros, assessorando e 

direcionando o empresário a viabilizar o objetivo do negócio. 

Este artigo apresenta um estudo mais aprofundado sobre a viabilidade de 

implementação de uma empresa com atuação em microcrédito na cidade de Curitiba, 

permitindo que se tenha um conhecimento sobre o mercado local de microcrédito.  
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Os estudos foram realizados inicialmente através de pesquisas bibliográficas a fim de 

gerar um maior aprofundamento do tema de Microcrédito, cumprindo com o objetivo 

específico de “Definir o setor de microcrédito, as características das empresas deste 

segmento, bem como seu balizamento legal e jurídico”.  

Trabalhou-se também com a pesquisa quantitativa e qualitativa, através da aplicação 

de questionários aplicados em empresas atuantes no mercado de Microcrédito na cidade de 

Curitiba, atingindo o objetivo proposto de “Esclarecer a representatividade e importância 

do microcrédito junto às pequenas e médias empresas” e “Analisar o setor de 

microcrédito no Brasil, e mais especificamente na cidade de Curitiba”.  

Através da realização destas pesquisas foram obtidas as evidências necessárias para o 

problema proposto: “É viável a abertura de uma empresa de microcrédito na cidade de 

Curitiba?” atendendo assim o objetivo geral do trabalho.  

 

2.1  PROBLEMA DE PESQUISA 

É viável a abertura de uma empresa de microcrédito na cidade de Curitiba? 

 

2.2  OBJETIVO GERAL 

Analisar a viabilidade econômico financeira da implementação de uma empresa de 

microcrédito em Curitiba. 

 

2.3     OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Definir o setor de microcrédito, as características das empresas deste segmento, bem 

como seu balizamento legal e jurídico.  

 Esclarecer a representatividade e importância do microcrédito junto às pequenas e 

médias empresas. 

 Analisar o setor de microcrédito no Brasil, e mais especificamente na cidade de 

Curitiba. 
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3 DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS 

A pesquisa de mercado foi realizada com uma amostra de 40 empresas, na região da 

cidade onde se entende que está o mercado alvo. Através de entrevista diretamente com os 

proprietários dos estabelecimentos locais obtivemos os seguintes resultados: constatou-se que 

63% das empresas já utilizaram algum tipo de empréstimo, sendo que destas 72% buscou o 

crédito em banco e apenas 8% recorreram a empresas de micro finanças como forma de 

empréstimo. Dos entrevistados que não utilizaram empréstimo 25% alegaram que os juros 

elevados dificultam a pratica de empréstimo junto aos bancos e 19% acreditam que  a 

burocracia atrapalha o acesso ao crédito. 

Em 57% das empresas que realizaram algum tipo de empréstimo, o destino do 

dinheiro foi para ampliar e/ou melhorar as instalações, o que demonstra uma necessidade de 

investimento nos negócios informais.  

Do total de empreendedores, 73% acreditam que o acesso ao crédito é fundamental 

para ma empresa crescer. 

Quanto a capacitação, 70% dos entrevistados não tem conhecimentos técnicos em 

gestão e desses, 40%  se quer acha necessário, 33% desconhece a oferta deste tipo de serviço 

e 17% acha o serviço muito caro. Quando perguntados sobre assessoria, 57% diz não ter 

nenhum tipo de auxílio e 35% tem acessória contábil. 

 

GRÁFICOS DE PESQUISA DE MERCADO 

Já utilizou algum tipo de empréstimo? 

 

 

 

Sim
62%

Não
38%
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Se sim, de qual instituição abaixo? 

 

 

Se não, por qual motivo? 

 

 

Para qual finalidade utilizou / utilizaria o crédito? 

 

 

 

0 5 10 15 20

Bancos

Financeiras

Microfinanças

Parentes ou amigos

Outros

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Não precisou

Não conseguiu comprovar renda

Taxa de juros elevada

Opção própria

Burocracia

Outros

0 5 10 15 20 25

Aquisição de máquinas e equipamentos

Pagamento de dívidas anteriores

Aquisição de matérias primas e/ou …

Ampliação/ melhoria das instalações

Pagamento de salários

Outros
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Quais dos seguintes serviços considera importante para a condução do negócio?  

 

 

 

Tem / teve capacitação em gestão? 

 

 

 

4 DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

O Serviço visa a concessão de empréstimos de baixo valor a pequenos 

empreendedores informais e microempresas sem acesso ao sistema financeiro tradicional, 

principalmente por não terem como oferecer garantias reais. É um crédito destinado a 

produção (capital de giro e investimento) e é concedido com o uso de metodologia específica. 

0 5 10 15 20 25 30 35

Crédito

Capacitação técnica

Capacitação em gestão

Assistência técnica

Assistência jurídica

Assistência contábil

Apoio a comercialização

0 5 10 15 20 25 30

Sim, através do SEBRAE

Sim, através de instituições governamentais

Sim, através de instituições privadas

Sim, através de ONGs

Não
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Fornecimento de orientação ao microempreendedor na gestão financeira do negócio, 

afim de torná-lo apto a absorver as políticas de crédito disponibilizadas pela agência de 

microcrédito, e principalmente dar maturidade para a perpetuação e crescimento do negócio. 

Antecipação de recebíveis, esta modalidade visa auxiliar o microempreendedor no 

fornecimento de vendas a prazo em seu estabelecimento, sem no entanto onerar seu fluxo de 

caixa. 

 

Fornecimento de crédito com ausência de garantias reais: Através do aval 

solidário, que consiste na reunião de três a cinco pessoas com pequenos negócios e 

necessidade de crédito, que confiam umas nas outras para formar um Grupo Solidário, com o 

objetivo de assumir as responsabilidades de crédito por todo o grupo. A segunda opção para o 

tomador do crédito é a apresentação de um fiador/avalista que preencha as condições de 

política de fornecimento de crédito estabelecidas pela empresa. 

 

Fornecimento de crédito orientado: Onde em grande parte dos casos se dará na 

ausência de garantias reais nas operações, e com reduzida formação sócio cultural. Dentro 

desta modalidade será fundamental a disponibilização do agente de crédito, que atuará de 

forma assistida junto ao tomador, onde a postura do agente, suas atitudes, linguagem e 

abordagem devem levar ao aos pequenos empreendedores as informações e orientações 

essenciais para o êxito do negócio, o agente será o elo entre a instituição fornecedora e a 

tomadora, sendo o responsável por uma relação profissional e de confiança. De maneira 

ampla, o trabalho do agente de microcrédito se inicia com uma entrevista com o pretendente 

no local do empreendimento, onde o mesmo fará o diagnóstico da situação financeira e 

aspectos gerenciais do negócio, dimensionando a viabilidade do crédito a ser concedido. A 

utilização de índices financeiros, planos de investimentos, fluxos de caixa e outros 

instrumentos, farão parte da avaliação. O Agente de Crédito estará envolvido em todas as 

partes do processo de liberação e recebimento de crédito. 
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Características comuns aos créditos fornecidos pela empresa: 

 -  empréstimos de valores pequenos em torno de R$ 2 mil até R$ 15 mil, em até 12 

meses; 

 -  prazos de pagamentos curto, sendo estes semanais, quinzenais e mensais; 

 -  caracterização como linha de crédito, possibilitando a renovação das linhas de crédito;  

 - empréstimos com valores crescentes de acordo com a capacidade de pagamento até o 

limite estabelecido pela política de crédito da instituição; 

 - financiamento de ferramentas, máquinas e equipamentos novos ou usados; 

 - recuperação e/ou conserto de máquinas, veículos utilitários e equipamentos, efetuados 

por empresas tecnicamente idôneas e que dê garantia de funcionamento; 

 -  melhoria e/ou ampliação de instalações, desde que destinadas ao negócio;  

 -  capital de giro destinado a aquisição de mercadorias, matéria prima, e insumos. Sendo 

considerado capital de giro o dinheiro destinado a aquisição de mercadoria, matéria-prima, e 

insumo. 

 

Documentação necessária: 

 -  Pessoa física, identidade e CPF, avalistas, comprovante de residência e rendimentos;  

 -  Pessoa jurídica, contrato social ou declaração de firma individual, cartão CNPJ, 

identidade e CPF dos sócios, comprovantes de residência e rendimentos dos sócios, e avalista. 

Toda e qualquer concessão de crédito não poderá se destinar ao consumo próprio. 

 

Desconto de recebíveis, diretamente ligados a atividade fim: 

 -  Antecipação de cheques, duplicatas e boletos; 

 -  Mínimo de 20 dias; 

 -  Somente para pessoa jurídica; 

 -  Empresa devidamente legalizada e sem restrições no SERASA. 
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5 CONCLUSÃO 

A necessidade de melhoria da qualidade de vida faz com que muitas pessoas procurem 

uma fonte de renda extra ou até mesmo principal em um negócio próprio. O microcrédito tem 

o objetivo de incentivar ainda mais o pequeno empresário a desenvolver suas atividades, além 

de dar possibilidade às pessoas que também pretendem tornar-se microempresários. Através 

de acesso facilitado ao crédito, as pequenas empresas podem ampliar a atuação no mercado 

impactando diretamente na qualidade de vida e na economia do Brasil. 

Através do estudo de viabilidade foi identificado como característica das empresas 

entrevistadas um grau de informalidade na atuação empresarial, relacionado ao pouco 

conhecimento sobre as questões legais de um negócio, assim como conhecimentos em gestão 

empresarial. Dado a falta de informação e apoio por parte do governo e da iniciativa privada. 

Foi constatada a real necessidade de acesso ao crédito de forma simplificada para 

expansão das atividades, seja como Capital de Giro, compra de matéria prima ou de novas 

máquinas e/ou equipamentos. Atualmente a burocracia afasta as pessoas das modalidades de 

crédito, dificultando o crescimento para este setor. 

Analisando o setor de microcrédito na cidade de Curitiba, constatou-se que este é 

bastante deficitário e possui muitas oportunidades, visto que a pesquisa realizada demonstrou 

que a demanda no momento atual da economia para os serviços propostos no presente 

trabalho está aquecida.  

Como constatado através de pesquisas de campo, projeções financeiras, de demanda e 

oferta, verificou-se que a abertura de uma empresa de microcrédito na cidade de Curitiba é 

viável. Financeiramente espera-se o retorno do capital a partir do trigésimo segundo mês. A 

grande necessidade de crédito com burocracia reduzida e uma assistência focada no negócio 

expressada pelos empreendedores entrevistados demonstra a demanda pelo serviço proposto 

no presente trabalho. 
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