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Resumo 

O mundo vem passando por transformações profundas nas últimas décadas. Essas 

transformações afetam praticamente todas as áreas das atividades humanas e decorrem de 

fatores econômicos, políticos, sociais, culturais e tecnológicos, quase sempre combinados e 

interagindo entre si. O Brasil, inserido no contexto de globalização, também é afetado por 

essas transformações, as quais, cedo ou tarde, acabam se refletindo – ainda que em graus 

variados - nas exigências técnicas pretendidas por governos e mercados para produtos, 

processos e serviços. A avaliação da conformidade, uma das atividades que integra a 

infraestrutura de qualidade dos países em geral, está relacionada com a demonstração de que 

tais exigências são cumpridas. A acreditação, outra atividade que integra a mencionada 

infraestrutura, refere-se ao reconhecimento formal da competência técnica dos organismos 

que executam a avaliação da conformidade. A acreditação, portanto, adiciona confiança aos 

procedimentos e resultados da avaliação da conformidade. A Coordenação Geral de 

Acreditação do INMETRO (CGCRE) é o único organismo reconhecido oficialmente pelo 

governo brasileiro para executar a atividade de acreditação em território nacional. Porém, esta 

é uma atribuição que, dadas as peculiaridades inerentes à atividade, exige anos de preparação 

prévia do organismo acreditador para adequar sua estrutura ao perfil da demanda para uma 

área específica. A área ambiental foi escolhida como foco deste trabalho devido à sua 

transversalidade e abrangência, perpassando vários setores da economia e da vida em 

sociedade, mas também por ser relativamente nova no País e, até por isso, promissora em 

fatos portadores de futuro. O objetivo deste trabalho é fornecer um conjunto de cenários para 

a demanda, no Brasil, em 2030, por novos serviços de acreditação relacionados à proteção e 

conservação do meio ambiente. Para cumprir tal objetivo, utilizou-se o método de elaboração 

de cenários de Michel Godet, da Escola Francesa de Cenários. Com base nas principais 

variáveis e atores identificados com a aplicação do método, foram elaborados quatro cenários, 

para os quais se atribuiu probabilidades (subjetivas) de realização. A distribuição das 

probabilidades referente a estes quatro cenários indica que existe considerável incerteza 

quanto à evolução dessa demanda no horizonte de tempo estabelecido. 

 

Palavras-chave: Infraestrutura de Qualidade, Avaliação da Conformidade, Acreditação, Meio 

Ambiente, Cenários.  

 



Abstract 

The world is undergoing profound changes in recent decades. These transformations 

affect practically every area of human activity and are driven by economic, political, social, 

cultural and technological factors, often combined and interacting with each other. In the 

context of globalization, Brazil is also affected by these changes, which, sooner or later, are 

reflected - albeit varying degrees - in the technical requirements sought by governments and 

markets for products, processes and services. Conformity assessment, one of the activities that 

integrates the quality infrastructure of the countries in general, is related to the demonstration 

that these requirements are fulfilled. Accreditation, another activity that integrates the 

aforementioned infrastructure, refers to the formal recognition of the technical competence of 

the bodies performing the conformity assessment. Accreditation, therefore, adds confidence to 

conformity assessment procedures and results. The General Coordination for Accreditation of 

Inmetro (CGCRE) is the only body officially recognized by the Brazilian government to carry 

out the accreditation activity in the national territory. But, this is an attribution that, due to the 

inherent peculiarities of the activity, requires years of prior preparation of the accrediting 

body to adapt its structure to the profile of demand for a specific area. The environmental area 

was chosen as the focus of this work not only because it is transversal and due to its range, 

permeating various sectors of the economy and life in society, but also because it is relatively 

new in the country and, therefore, promising area for future events. The objective of this work 

is to provide a set of scenarios for the demand in Brazil in 2030 for new accreditation services 

related to the protection and conservation of the environment. In order to fulfill this objective, 

the method of elaboration of scenarios of Michel Godet, of the French School of Scenarios 

was used. Based on the main variables and the actors identified with the application of the 

method, four scenarios were developed, for which (subjective) probabilities of 

accomplishment were attributed. The distribution of the probabilities regarding these four 

scenarios indicates that there is considerable uncertainty about the evolution of this demand 

over the established time horizon.  

 

Key words: Quality Infrastructure, Conformity Assessment, Accreditation, Environment, 

Scenarios. 
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1  INTRODUÇÃO 

Decisões baseiam-se na expectativa de que um determinado futuro se realize - o 

objetivo fundamental de quem planeja é preparar-se da melhor forma possível para as novas 

condições que venham a se apresentar. Ocorre que o futuro é rigorosamente imprevisível, já 

que resulta de um processo – por natureza, bastante complexo – de inúmeras interações 

sociais propagando-se no tempo. Pode-se dizer, portanto, que o futuro ainda nem mesmo 

existe, está para ser criado.   

Em 1975, durante conferência na American Association for the Advancement of 

Science (AAAS), Ian Wilson, então trabalhando para a General Eletric, expôs esse problema 

fundamental da decisão com as seguinte palavras: “Não importa o quão boa nossa 

investigação do futuro possa ser, nunca seremos capazes de escapar do dilema final: todo o 

nosso conhecimento é sobre o passado, e todas as nossas decisões são sobre o futuro." 

(WILSON, 2000). 

Ao reconhecer a incerteza inerente ao processo decisório, Wilson poderia dar a 

entender que defendia postura semelhante a uma inação resignada, não fosse ele um 

importante executivo da área de planejamento da empresa e um dos pioneiros na utilização de 

cenários no mundo corporativo. Em verdade, Wilson alertava para a impossibilidade prática 

de os gestores contarem com previsões realmente confiáveis, especialmente para o futuro de 

mais longo prazo em um mundo onde as mudanças se mostravam mais profundas, complexas 

e rápidas do que nunca1. Na falta de um único ponto de apoio para decidir, que ao final 

poderia se revelar falso, seria mais prudente e realista reconhecer que a incerteza não pode ser 

subestimada, muito menos descartada. Para Wilson, a abordagem de cenários, ao apontar para 

mais de um futuro possível, seria aquela mais adequada para enfrentar o problema da decisão 

sintetizado no dilema que apresentou na AAAS (WILSON, 2000). 

                                                           

 
1
De fato, a primeira metade da década de 1970 foi marcada por mudanças econômicas, sociais e políticas 

substanciais.O sistema monetário e financeiro de Bretton Woods, construído no imediato pós-guerra, entrava em 

colapso, levando ao fim do padrão dólar-ouro. O primeiro choque do petróleo resultara em queda drástica na 

atividade econômica da maioria dos países e contração no comércio internacional. A Conferência de Estocolmo 

mostrava a força crescente dos movimentos ambientalistas e parecia impor ao mundo desenvolvido novos 

padrões de consumo. Novas e revolucionárias tecnologias – o controlador lógico programável, por exemplo - 

surgiam na esteira do avanço na eletrônica, alterando muitas das relações de trabalho, especialmente na indústria. 

No contexto da geopolítica, ainda se vivia plenamente a Guerra Fria, e as tropas americanas deixavam o Vietnã.  
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As previsões tradicionais, basicamente, estendem para o futuro, a partir do presente, 

tendências verificadas desde o passado. Estudos econométricos, por exemplo, baseiam-se em 

extrapolação de tendências e uso de modelos matemáticos para realizar previsões. Também 

assim o fazem as pesquisas que visam a prever a demanda por novos produtos, as quais 

utilizam análises de séries temporais de variáveis de mercado (BAS, 1999; BETHLEM, 

2004). Mesmo variantes do planejamento estratégico tradicional baseiam-se na premissa de 

que é possível determinar uma melhor “solução” para o “problema”. É o caso, por exemplo, 

da escola racionalista, que parte da suposição tácita e subjacente que os analistas e 

estrategistas dispõem da capacidade cognitiva necessária para identificar todos os fatores que 

afetam ou podem vir a afetar o rumo dos acontecimentos (CHERMACK, 2011; 

MINTZBERG, 1990). 

Essa abordagem implica admitir como suficientemente estáveis as condições 

estruturais que moldam o ambiente pertinente a cada organização e o macroambiente geral. 

Ocorre, porém, que tais condições só podem ser esperadas em casos específicos e para prazos 

relativamente curtos. Quanto mais distante está o horizonte temporal, e quanto mais complexo 

e dinâmico é o ambiente associado à organização, menos confiáveis as abordagens 

tradicionais se tornam. Em tais contextos, a incerteza está incorporada à estrutura e a 

imprevisibilidade é a tônica, o que exige outro tipo de abordagem para lidar com o problema 

da decisão (WACK, 1985a; HEIJDEN, 2009). 

Os cenários surgiram como uma nova forma para estudar o futuro e suas implicações 

para as organizações em um mundo cada vez mais complexo, dinâmico e, portanto, 

imprevisível. Um mundo onde o futuro é menos uma continuação do passado que sua 

conseqüência mesma. Mais realista e menos ambiciosa, a abordagem de cenários não pretende 

prever o futuro, pois este é múltiplo e incerto. Diferentemente da previsão tradicional, a 

intenção é a de preparar a organização não mais para apenas um, mas para vários futuros 

possíveis (GODET e DURANCE, 2011; HEIJDEN, 2009). 

Os primeiros cenaristas ajudaram as organizações a perceber que o futuro não seria 

mais resultado de uma simples projeção a partir de tendências verificadas no passado. Em vez 

disso, seus gestores foram apresentados a uma maneira de pensar o futuro que reconhecia, 

aceitava e incorporava a incerteza como parte da nova realidade - e que, portanto, deveria ser 

seriamente considerada no planejamento organizacional e no processo decisório.  Considerar 

o futuro como um conjunto de resultados possíveis ao invés de um único resultado a ser 
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previsto é não somente uma característica distintiva da abordagem de cenários como também 

uma das suas maiores contribuições (CHERMACK, 2011; BISHOP e HINES, 2012). 

Todas essas questões se aplicam, em maior ou menor grau, às organizações públicas 

brasileiras. Este trabalho visa a contribuir para o aprimoramento da gestão e do planejamento 

de uma delas: o organismo acreditador brasileiro, e mais especificamente no que se refere ao 

gerenciamento da demanda por acreditação que ele deve atender. 

1.1  CONTEXTO E PLOBLEMA DE PESQUISA 

Nos tempos atuais, já não se concebe mais que produtos e serviços prescindam de 

qualidade2 mínima, fato este que, na prática, implica a necessidade de demonstrar sua 

conformidade aos requisitos técnicos estabelecidos por governos e mercados em documentos 

normativos variados. Isso ocorre não só em âmbito nacional, dentro das fronteiras de cada 

país, mas também em âmbito mundial, entre os diversos países que comerciam entre si, na 

esteira da globalização. 

No campo compulsório, os governos - refletindo suas políticas sociais, mas também 

interesses econômicos mais específicos relacionados à competitividade das empresas 

nacionais para participar no comércio internacional - editam leis, regulamentos e outros atos 

normativos concernentes à segurança do consumidor, à promoção do comércio justo, e à 

proteção da saúde humana, animal e do meio ambiente. É o caso, por exemplo, da diretiva 

REACH, ato normativo que contém uma série de requisitos para fabricantes, importadores, 

revendedores e usuários finais de substâncias químicas na União Européia, objetivando 

proteger a saúde humana e o meio ambiente por meio da identificação das propriedades 

intrínsecas das substâncias químicas3. 

No campo voluntário, os diferentes mercados - refletindo interesses de produtores, 

fornecedores, compradores e consumidores – pressionam pelo estabelecimento (e 

cumprimento) de requisitos em normas técnicas e documentos equivalentes. Nesse aspecto, 

                                                           

 
2
Existem vários conceitos diferentes para “qualidade”. O conceito de qualidade adotado aqui está diretamente 

ligado ao atendimento dos requisitos do comprador, consumidor ou demais partes interessadas. 
3
REACH é o acrônimo inglês de Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals, nome dado ao 

Regulamento da União Européia sobre Registro, Avaliação, Autorização e Restrição de Produtos Químicos. 
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pode-se, como exemplo, citar o sistema de certificação independente GlobalGAP, hoje o 

maior programa de boas práticas agrícolas do mundo, agregando produtores4 de mais de 120 

países em todos os continentes. Suas normas determinam que os produtores obedeçam a 

critérios técnicos aceitos em toda a Europa relacionados à segurança dos alimentos, processos 

produtivos sustentáveis, bem-estar dos trabalhadores e dos animais, uso responsável da água, 

rastreabilidade e gestão de reclamações, entre outros (GLOBAL.GAP, 2017). 

Medir, normalizar e avaliar a conformidade constituem o conjunto das competências 

básicas que torna possível demonstrar que determinados produtos, processos, serviços, 

materiais, instalações, organismos, profissionais e sistemas, enfim, objetos (termo genérico 

mencionado na norma ABNT ISO/IEC 17000:20055 e que será utilizado daqui em diante 

neste trabalho) atendem aos requisitos técnicos que expressam, objetivamente, a qualidade 

pretendida para eles. Insuficiência em qualquer uma dessas competências – basilares e de uso 

indiferenciado pelos diversos setores da economia - pode comprometer os níveis de qualidade 

pretendidos ou exigidos por governos e mercados, acarretando riscos importantes para a 

transparência e harmonia nas relações comerciais, segurança e saúde das pessoas, e proteção 

do meio ambiente. 

O conjunto dessas competências básicas, expressas por meio de suas funções 

tecnológicas – metrologia, normalização, regulamentação e avaliação da conformidade – 

compreendem a Tecnologia Industrial Básica (TIB)6, as quais se agregam ainda a informação 

tecnológica, tecnologias de gestão e a propriedade intelectual. Estas áreas, individualmente, 

são denominadas genericamente como serviços de infraestrutura tecnológica (SOUZA, 2009). 

No Brasil, as atividades de metrologia, normalização, avaliação da conformidade e 

também a acreditação estão integradas em um sistema único, denominado Sistema Nacional 

deMetrologia, Normalização e Qualidade Industrial (SINMETRO). O Instituto Nacional de 

Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), como órgão executivo do Sistema, é 

                                                           

 
4
Atualmente, mais de 530 produtos (itens) diferentes de mais de 170 mil produtores certificados (GLOBAL. 

GAP, 2017). 
5
Norma que dispõe sobre o vocabulário e princípios gerais da avaliação da conformidade, incluindo a 

acreditação. 
6
Termo concebido, no final da década de 1970, pela extinta Secretaria de Tecnologia Industrial (STI), do antigo 

Ministério da Indústria e do Comércio (MIC), para expressar, em um conceito único, o conjunto de funções 

centrais do Sistema Nacional deMetrologia, Normalização e Qualidade Industrial (SINMETRO) (MCT, 2001). 
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responsável por sua operacionalização, alinhando-se às políticas públicas emanadas do 

Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (CONMETRO). 

O Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SBAC), cujo modelo atual foi 

estabelecido em 2002, é um subsistema do SINMETRO destinado ao desenvolvimento e 

coordenação das atividades de avaliação da conformidade no País (BARROS, 2004) e a 

Coordenação Geral de Acreditação (CGCRE), uma unidade principal do INMETRO, é o 

único organismo acreditador autorizado pelo governo brasileiro para operar no seu âmbito7. 

Esse modelo segue o exemplo dos sistemas mais modernos, nos quais existe somente um 

único organismo de acreditação reconhecido por país ou economia8, com clara separação entre 

as atividades de avaliação da conformidade e acreditação (COSTA, 2006). 

A lógica que orienta a concepção e o funcionamento do SBAC tem como fator 

fundamental a qualidade de produtos e serviços para governos e mercados cada vez mais 

exigentes, o que torna necessário existir no Brasil um aparato de avaliação da conformidade 

compatível com o volume e o grau de sofisticação dessas exigências. O aparato em questão é 

constituído, em um primeiro nível, pelos organismos de avaliação da conformidade (OAC) 

que operam em território nacional. Esses organismos são, em regra, empresas privadas que 

executam, mediante relação contratual, tarefas (serviços) específicas de avaliação da 

conformidade para fabricantes, fornecedores ou compradores, de acordo com as 

especificações técnicas estabelecidas em normas, regulamentos ou documentos normativos 

equivalentes. 

A CGCRE, o organismo acreditador autorizado, atua em um segundo nível, exercendo 

a função de prover confiança adicional a esses serviços de avaliação da conformidade, por 

meio do reconhecimento da competência técnica e gerencial dos OAC que solicitam sua 

acreditação. Para isso, ela já conta com um abrangente portfólio de serviços de acreditação, 

                                                           

 
7
Existem outros sistemas operando segundo a lógica de setores específicos, como os da área da Agricultura, 

Saúde, e das áreas Espacial, Aeronáutica e Nuclear, de Transportes, de Trânsito, entre outros. Muitos desses 

sistemas dispõem de estruturas de avaliação da conformidade próprias que operam em diferentes níveis de 

consonância com o preconizado pelo SINMETRO (MCT, 2001).  
8
A maioria dos países tem um único organismo nacional de acreditação responsável por todas as áreas de 

acreditação. Isso traz vantagens associadas a economias de escala e de aprendizagem em acreditação, além de 

proporcionar um ponto focal único para os acordos internacionais, fundamentais para a superação de barreiras 

técnicas ao comércio (TIPPMANN, 2013). 
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cobrindo todas as principais modalidades9 e tipos10 de acreditação. Adicionalmente, a CGCRE 

pode desenvolver novos serviços de acreditação para atender demandas de produtores, 

fornecedores, compradores e consumidores, ou ainda de entidades regulamentadoras do 

governo brasileiro, a bem das suas políticas públicas associadas. Esse esquema pode ser 

visualizado na Figura 1. 

Figura 1 - Fontes de demanda por novas acreditações no Brasil. 

 

Fonte: Elaboração própria.  

A atividade de acreditação, por lidar com a responsabilidade de atestação de 

competência, exige que a CGCRE disponha de um corpo técnico que domine as normas e 

guias de acreditação pertinentes e que tenha experiência e conhecimento suficientes para 

desenvolver novos serviços ou gerenciar processos de acreditação. É preciso, por exemplo, ser 

capaz de analisar, com eficácia, os relatórios produzidos pelas equipes de avaliação, sem o 

que o embasamento para a decisão pela concessão (ou não) da acreditação pode ficar 

comprometido. Além disso, também é necessário que a CGCRE disponha de um banco de 

avaliadores compatível com o volume e o perfil da demanda então corrente. 

                                                           

 
9
Área de atuação do OAC, caracterizada por uma ou mais normas ou guias, que estabeleçam requisitos 

aplicáveis a tais organismos. Exemplo: Acreditação de Organismos de Certificação de Sistemas - ABNT NBR 

ISO/IEC 17021.  
10

Atividades no âmbito de uma mesma modalidade. Exemplos: sistemas de gestão da qualidade – ABNT NBR 

ISO 9001; sistemas de gestão ambiental – ABNT NBR ISO 14001; sistema de gestão de energia – ABNT NBR 

ISO 50001; sistemas de Gestão de Produtos para Saúde - ABNT NBR ISO 13485; etc. 
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Todas estas tarefas são bastante complexas e precisam ser executadas por profissionais 

experientes, qualificados e bastante especializados. Não por acaso, a ABNT NBR ISO/IEC 

17011, norma que especifica os requisitos gerais para o funcionamento dos organismos de 

acreditação, estabelece que esses organismos devam ter “um número suficiente de pessoal 

competente (interno, externo, temporário ou permanente, de período integral ou parcial), que 

possua a educação, treinamento, conhecimento técnico, habilidades e experiência necessária 

para tratar o tipo, a abrangência e volume de trabalho executado”. 

Recursos humanos em quantidade e perfil adequados são, portanto, o fator crítico de 

sucesso para que a CGCRE atenda, em tempo hábil e com eficácia, a demanda por acreditação 

no País, seja esta demanda dirigida a serviços de acreditação já oferecidos pelo organismo ou 

a serviços que precisariam ser desenvolvidos antes de integrarem seu portfólio. Esse tipo de 

recurso, fundamental para a atividade de acreditação, é captado por concurso público (pessoal 

permanente, estatutário) e por meio de edital de chamada pública para credenciamento de 

avaliadores e especialistas (conforme determinado pela Portaria INMETRO n.º 347, de 24 de 

novembro de 2009), prestadores eventuais de serviços de avaliação de OAC, sem 

caracterização de vínculo empregatício com a CGCRE. 

No entanto, a qualificação de pessoal no âmbito do serviço público é algo 

extremamente moroso e burocrático, não acompanhando pari passu as demandas crescentes 

da sociedade. Mesmo o pessoal captado por meio de editais precisa eventualmente ser 

qualificado para só então poder efetivamente prestar o serviço de acreditação. Diante do 

avanço científico e tecnológico da sociedade, vis-à-vis o descompasso na formação e na 

qualidade de profissionais capazes de atender a tais demandas numa realidade internacional 

cada vez mais inovadora (CGEE, 2010a), o que se configura é um quadro no qual haveria 

indisponibilidade de profissionais a serem utilizados em futuras modalidades e/ou tipos de 

acreditação, especialmente para aqueles que envolvem áreas e tecnologias portadoras de 

futuro, tais como a nanotecnologia, a biotecnologia, as energias renováveis e atividades 

derivadas do Protocolo de Kyoto (SALERNO, 2004; VELOSO FILHO e NOGUEIRA, 2006).  

Portanto, conhecer sobre as possibilidades futuras para a demanda por acreditação no 

País seria bastante útil - além de estratégico - para diminuir esse descompasso. Porém, são 

inúmeros os objetos que são ou podem vir a ser submetidos a procedimentos de avaliação da 

conformidade - e, por conseguinte, de acreditação. Seria inviável, portanto, estudar toda a 

demanda futura por acreditação no âmbito de um projeto deste tipo. Optou-se, assim, por 
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reduzir o foco para uma área temática específica: a proteção e conservação do meio ambiente, 

dadas a transversalidade11 e a abrangência a ela relacionada, perpassando vários setores da 

economia e da vida em sociedade.  

De fato, a preocupação com o meio ambiente está entre os temas mais relevantes nos 

dias de hoje, embora a importância dada a essa questão não seja a mesma - por motivos 

diversos - em todos os países do mundo. Nesse aspecto em particular, as populações dos 

países desenvolvidos são cada vez mais exigentes quanto ao que compram ou consomem, o 

que vem forçando os produtores e fornecedores a tomarem medidas para tornar seus produtos 

mais ambientalmente seguros e sustentáveis. Um exemplo disso é a já bastante difundida 

rotulagem ambiental (“ecolabel”): ao comprar um produto que leve o rótulo, o consumidor 

faz uma escolha deliberada por algo que cause menos impacto ao meio ambiente do que seria 

o caso se adquirisse item similar, porém banal (HOLLINGSWORTH, 2003). Este e outros 

exemplos semelhantes estão relacionados a uma demanda crescente por procedimentos de 

avaliação da conformidade decorrentes de exigências ambientais, muitos dos quais necessitam 

de acreditação. 

Mas, esse fenômeno também se dará no Brasil? (Ou se dará na mesma proporção?) 

Que impactos as questões ambientais podem vir a ter nos processos produtivos brasileiros? 

Ou na oferta de novos serviços? O que pode mudar no perfil de consumo doméstico em 

decorrência dos avanços tecnológicos recentes ou ainda latentes? Que impacto teriam as 

novas fontes de energia alternativas ou renováveis? (Ou a evolução do preço do petróleo e do 

de outras formas de energia fóssil?) Que novos hábitos e comportamentos podem surgir e 

alterar o padrão das exigências ambientais em território nacional? Além destas, muitas outras 

perguntas pertinentes ao tema poderiam ser feitas. 

Todas, porém, levam a algumas poucas outras mais diretamente ligadas ao objeto 

desta pesquisa. São elas: Que novos procedimentos de avaliação da conformidade 

(relacionados à temática ambiental) podem surgir no Brasil e para quais deles haverá 

necessidade de acreditação? Qual será o volume da demanda pelos serviços de acreditação 

                                                           

 
11

Alencar (2008) enumera algumas oportunidades potenciais de aplicação de produtos e processos envolvendo 

nanomateriais na área ambiental: tecnologias verdes para manufatura, purificação de água (nanofiltração), 

sensores para tóxicos (ambientais), melhoria ambiental de combustíveis (catalisadores, separação, etc.), química 

sustentável (verde), etc. 
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(relacionados à temática ambiental) atualmente oferecidos pela CGCRE? Qual será o volume 

da demanda pelos serviços de acreditação (relacionados à temática ambiental) que precisarão 

ser oferecidos pela CGCRE no futuro? Afinal, o que se pode esperar para o volume da 

demanda por serviços de acreditação no Brasil relacionados à proteção e conservação do meio 

ambiente no médio e longo prazo? 

No caso de forte crescimento da demanda, a CGCRE precisaria, idealmente, dispor de 

quantidade mais expressiva de técnicos com conhecimentos significativos na área ambiental – 

formação específica em biologia, geografia ou engenharia ambiental, por exemplo. Por outro 

lado, caso a demanda por esse tipo de acreditação se revelasse tímida, seria mais vantajoso 

dispor de técnicos com outros perfis. Os recursos humanos – especialmente os mais 

qualificados - são escassos e a realocação deles é custosa, como mencionado anteriormente.    

Contudo, não se espera que a pergunta destacada seja integralmente respondida por 

meio desta pesquisa. A abordagem de cenários, como apontado no início deste capítulo, não 

se propõe a esquadrinhar todos os futuros possíveis, muito menos a descrever suas trajetórias 

com perfeição. De fato, nenhum cenário, por mais bem elaborado que seja, consegue captar 

com exatidão as mudanças que ocorrem na realidade - esta é complexa demais para ser 

representada por qualquer tipo de modelo. Isso, porém, não impede que os cenários sejam 

usados como referências pelos gestores, tal como os pontos cardeais servem aos navegadores 

na correção das suas rotas (PORTO, 2006; GODET e DURANCE, 2011). 

Este projeto de pesquisa trata, portanto, de um problema de ordem prática, que pode 

ser formulado da seguinte maneira:  

O que se pode esperar para o volume da demanda por acreditação no Brasil 

relacionada à proteção e conservação do meio ambiente, em 2030? 

1.2  JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

Há no Brasil consenso – e mesmo exigência legal12 - em relação à importância de as 

organizações públicas melhorarem substancialmente sua eficiência gerencial, sobretudo em 

                                                           

 
12

A Emenda Constitucional n
o
. 19, de 1998, estabeleceu a adoção do Princípio da Eficiência na Administração 

Pública do País (BERWIG e JALIL, 2007). 
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um contexto de escassez crônica de recursos. Isso significa ser cada vez mais necessário 

definir prioridades, que por sua vez são difíceis de definir sem algum conhecimento prévio 

acerca de como será ou, mais realisticamente, de como poderá vir a ser o futuro. 

Russel Ackoff (1973) identifica quatro modos de uma organização interagir com seu 

ambiente: (1) a passividade, no qual ela ignora as mudanças ambientais e segue fazendo 

exatamente o que fazia antes; (2) a reatividade, no qual a organização espera as mudanças 

acontecerem para depois responder a elas; (3) a pré-atividade, no qual a organização tenta 

prever as mudanças para adequar-se a elas; e, finalmente, (4) a pró-atividade, no qual tenta 

influenciar as mudanças para tirar vantagem delas. 

No caso específico da CGCRE, conhecer sobre a demanda futura por acreditação 

permitiria que seus gestores pudessem adequar a estrutura do organismo acreditador, alocando 

os recursos potencialmente disponíveis – especialmente os recursos humanos - de maneira 

ótima, ou o mais próximo possível disso. Mais especificamente, poderia planejar estratégias 

de captaçãode recursos humanos, imprescindíveis para o cumprimento de sua missão 

institucional. 

Dados a complexidade e o dinamismo que caracterizam o ambiente que engloba a 

CGCRE, a abordagem de cenários, por trazerem seu bojo as ideias de vigilância e 

flexibilidade, é especialmente indicada para que seus gestores possam entendê-lo e monitorá-

lo: um conjunto de cenários plausíveis é elaborado a partir de hipóteses acerca do 

comportamento futuro de variáveis relevantes para a evolução da demanda por acreditação 

com temática ambiental. O processo decisório sobre a alocação dos recursos então ocorreria, 

em momento oportuno, dentro do contexto do cenário que parecesse se concretizar. 

1.3  OBJETIVOS DA PESQUISA 

Este trabalho tem como objetivo principal elaborar um conjunto de cenários para a 

demanda por novos serviços de acreditação no Brasil em 2030, relacionados estes, 

exclusivamente, à proteção e conservação do meio ambiente. Tal demanda corresponde ao 

sistema que será o objeto de estudo nesta pesquisa. 

Além do objetivo principal, foram estabelecidos três objetivos específicos, os quais 

estão alinhados com o método de elaboração de cenários escolhido e aplicado: 
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a) Descrever os elementos e a lógica de funcionamento do sistema mencionado, 

incluindo, em termos retrospectivos, aspectos acerca das exigências ambientais no 

Brasil e no mundo;  

b) Apresentar a base conceitual, teórica e metodológica da abordagem escolhida para 

estudar o futuro do sistema, comparativamente às principais alternativas; 

c) Demarcar os futuros possíveis e organizar a incerteza associada.  

1.4  DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

Esta pesquisa não pretendeu estender-se para as formulações estratégicas associadas a 

um processo completo de planejamento por cenários. Este último combina a elaboração de 

cenários com o planejamento estratégico, baseando as formulações estratégicas próprias do 

processo de planejamento nos resultados obtidos com essa elaboração (BISHOP et al 2007; 

LINDGREN e BANDHOLD, 2003). 

1.5  PRESSUPOSTOS DA PESQUISA 

Estudos de cenários, sobretudo quando realizados a respeito de objetos (conjunturas, 

variáveis ou fenômenos) complexos, são trabalhos que podem exigir muito tempo e outros 

recursos. De forma a concluir este estudo com os recursos disponíveis no âmbito de uma 

pesquisa de mestrado, foi necessário adotar algumas premissas simplificadoras. Estas são: 

 A CGCRE continuará a ser o único organismo acreditador reconhecido pelo 

governo brasileiro até o horizonte de tempo estabelecido para os cenários desta 

pesquisa. 

 O desempenho operacional da CGCRE como organismo acreditador não 

influenciará a demanda por acreditação no Brasil dentro do horizonte de tempo 

estabelecido para os cenários desta pesquisa13. 

                                                           

 
13

Um desempenho operacional eventualmente muito ruim poderia tornar o benefício da acreditação indesejável 

quando comparado aos custos envolvidos, incluindo o prazo para completá-la em bom termo. Isso 

provavelmente afetaria a demanda por acreditação por si só. 
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 Existirá, dentro do horizonte de tempo estabelecido para os cenários desta 

pesquisa, correlação fixa (mesmo grau) e positiva entre as exigências (oriundas 

de governo ou de mercado) visando à proteção e conservação do meio 

ambiente no Brasil, a quantidade e diversidade na demanda de procedimentos 

de avaliação da conformidade relacionados a essas ações, e o volume da 

demanda por acreditação associada a esses procedimentos. 

1.6  RELEVÂNCIA DAPESQUISA 

Esta pesquisa é aplicada à resolução de um problema de ordem prática. Segundo Gil 

(2010), a relevância prática de um problema de pesquisa reside nos benefícios decorrentes de 

sua resolução. Nesse sentido, o problema de pesquisa abordado é relevante não apenas para os 

gestores responsáveis pela acreditação no Brasil – afinal, conhecer o que for possível sobre o 

futuro é conveniente para a gestão em geral e para o planejamento em particular - como 

também para todos os beneficiados (diretos e indiretos) com o bom funcionamento da cadeia 

brasileira de avaliação da conformidade, da qual é parte constitutiva a atividade de 

acreditação.   

Ressalte-se ainda que, até o momento, não há no Brasil registro de pesquisa que utilize 

métodos de elaboração de cenários aplicados à (demanda por) acreditação, o que faz desta 

pesquisa um trabalho inédito. 

1.7  ESTRUTURA DA PESQUISA 

A pesquisa está estruturada em sete capítulos, incluindo esta Introdução.  

O Capítulo 2 trata da temática ambiental nos âmbitos nacional e internacional, 

destacando, em linhas gerais, os eventos, fatores e atores que vêm influindo nas decisões de 

governos e mercados por ações de proteção e conservação do meio ambiente. 

O Capítulo 3 apresenta a atividade de acreditação no contexto da infraestrutura de 

qualidade, destacando o papel da CGCRE como o organismo acreditador brasileiro. Os 

Capítulos 2 e 3, tomados em conjunto, constituem a base para a compreensão do 

funcionamento do sistema que éobjeto deste estudo, bem como para a análise retrospectiva de 

sua evolução e estágio atual.   
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O Capítulo 4 apresenta o conceito de cenários, buscando distingui-los das abordagens 

tradicionais de previsão do futuro. Isso é especialmente importante para a compreensão dos 

meios empregados e dos resultados obtidos nesta pesquisa.  

O Capítulo 5 apresenta as três grandes escolas de elaboração de cenários e três dos 

principais métodos a elas associados, com destaque para aquele que foi efetivamente utilizado 

nesta pesquisa, motivo pelo qual sua descrição foi mais detalhada. 

O Capítulo 6 traz a metodologia utilizada na pesquisa, englobando a forma de coleta, 

processamento e análise dos dados.  

O Capítulo 7 contém a descrição da aplicação propriamente dita do método de 

elaboração de cenários para o objeto de estudo desta pesquisa, bem como os resultados 

obtidos com essa aplicação. 

O Capítulo 8 encerra o desenvolvimento desta pesquisa com a discussão dos 

resultados obtidos no capítulo anterior, além de apresentar sugestões para trabalhos futuros. 
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2  A QUESTÃO AMBIENTAL 

As sociedades têm sido confrontadas com uma questão fundamental: como alcançar 

desenvolvimento econômico e, ao mesmo tempo, proteger e conservar o meio ambiente14. O 

posicionamento frente a este dilema - aparentemente inescapável – materializa-se (ou não) em 

políticas públicas e movimentos de mercado que, em última análise, podem influenciar a 

demanda por serviços de avaliação da conformidade e acreditação.  

Ao discorrer sobre a relação dos homens com a natureza, Pichler et al. (2017) pontuam 

que a sociedade pode ser definida, simultaneamente, como sociocultural e biofísica. A 

sociedade remodela seu ambiente para obter insumos materiais e energéticos e descarregar 

resíduos e emissões, ou seja, para manter seu metabolismo social. A terra é desmatada, 

cultivada e irrigada para permitir que a colheita de biomassa útil para a sociedade, o solo e a 

rocha sejam movimentados de modo que os minerais possam ser extraídos, a infraestrutura 

seja construída ecombustíveis fósseis sejam utilizados de modo a permitir o transporte de 

bens e pessoas. A sociedade não só age sobre o meio ambiente, mas também reage a ele 

(alterado), em uma relação mútua e reiterativa. 

Foi o começo da agricultura o “primeiro e mais decisivo fato a assinalar a apropriação 

crescente da humanidade sobre os recursos do planeta”.  Ao longo do tempo, sua 

consolidação propiciou nova multiplicação energética, e os animais domésticos - bois, 

cavalos, etc. - proporcionaram capacidade muscular concentrada para o transporte e a lavoura. 

Esses foram os primórdios de um excedente – ainda que modesto – de energia. No entanto, foi 

a Revolução Industrial o fato responsável por elevar esse excedente a um nível sem 

precedentes, permitindo que os seres humanos dominassem os sistemas biofísicos da Terra 

(RENNER, 2015). O processo de industrialização conhecido como Revolução Industrial 

começou no Reino Unido, a partir da segunda metade do século XVIII, e alcançou outros 

países europeus, tornando-se, dali em diante, cada vez mais global. A crescente influência 

humana no planeta coincide com o uso de energia fóssil e o aumento associado da 

concentração de dióxido de carbono e metano na atmosfera. Desde a década de 1950, uma 

"impressão crescente da empresa humana na Terra tem sido observada como a ‘Grande 

                                                           

 
14

Na legislação brasileira, com redação dada pela Lei Federal nº 6.938/81, meio ambiente é "o conjunto de 

condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida 

em todas as suas formas". 
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Aceleração’ (“Great Acceleration”) nos padrões de produção e consumo e seus impactos 

ambientais” (PICHLER et al., 2017). 

Com a crescente internacionalização das relações de produção, implicando o 

incremento do fluxo de produtos, informações e pessoas, os problemas sociais e ambientais 

resultantes desse fenômeno também se internacionalizaram, tornando-se ainda mais 

complexos. Em decorrência disso, as decisões políticas e econômicas, inevitavelmente, são 

deslocadas para além das fronteiras nacionais, apontando para a necessidade de regulação da 

ação humana sobre o meio ambiente em uma escala geográfica bem mais ampla (GAMBA, 

2015). Dá-se então que os países iniciam entendimentos para mitigar o impacto ambiental 

decorrente dessa nova configuração econômica e comercial, culminando no surgimento dos 

grandes Acordos Multilaterais do Meio Ambiente (AMUMA15), já a partir da década de 1970. 

Com o fortalecimento dos movimentos ambientalistas durante a década de 1980, os 

governos, de forma a compatibilizar crescimento econômico com a proteção e conservação do 

meio ambiente, passam a incorporar novos instrumentos na efetivação de suas políticas 

públicas. Paralelamente aos esforços empreendidos no âmbito governamental, observa-se, 

especialmente em regiões como a Europa Ocidental, EUA e Canadá, o crescente engajamento 

das populações que, cada vez mais conscientes e integradas à causa ambiental, optam por 

privilegiar o consumo daqueles produtos menos danosos ao meio ambiente (QUEIROZ, 

2005). 

A partir dessa nova percepção, muitos setores econômicos são pressionados a mudar 

métodos e processos tradicionais de produção para se adequarem às novas demandas da 

sociedade por produtos ambientalmente sustentáveis - que, em muitos casos, passaram a 

representar o principal segmento de vendas de inúmeras empresas cujos esforços de 

marketing convergiam para alcançar os cada vez mais numerosos “consumidores verdes” 

(THORSTENSEN, 2002; BRANCO, 2004 apud QUEIROZ, 2005).  

Sem a pretensão de esgotar o assunto, este capítulo trata de como a temática ambiental 

emergiu e vem sendo tratada no Brasil e no mundo a partir das últimas décadas, 

particularmente no que se refere à relação das exigências ambientais com a economia e o 
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 Na sigla em inglês, MEA (Multilateral Environmental Agreement), como também são conhecidos no Brasil. 



16 

comércio em geral. Objetiva-se com isso que tais informações sirvam de base, juntamente 

com as que constam no capítulo seguinte, para a compreensão do sistema que é objeto deste 

estudo. 

2.1  RELAÇÕES DO HOMEM COM O MEIO AMBIENTE 

Barbieri (2007) identifica, dentre uma variedade de matizes no espectro de 

possibilidades, duas correntes de pensamento sobre a relação dos homens com a natureza que 

se situam em pólos opostos: a posição antropocêntrica e a posição ecocêntrica extremadas. 

A primeira posição é caracterizada pelo entendimento que a natureza não tem valor 

intrínseco, e que os seres humanos possuem direitos absolutos sobre ela. Como conseqüência, 

a preocupação com o meio ambiente é essencialmente reativa, só ocorrendo quando os 

recursos naturais – ou melhor, a falta deles – representa, realmente, um problema econômica 

ou socialmente sério. Por outro lado, a crença na capacidade da ciência e da tecnologia para 

resolver ou mitigar os problemas ambientais é quase irrestrita, justificando o uso abusivo dos 

recursos naturais. Em termos gerais, os antropocêntricos mais extremados não se preocupam 

com o nível ou tipo (desempenho ambiental16 do processo produtivo, por exemplo) da 

produção e do consumo; o importante é a satisfação ilimitada das necessidades humanas. 

Por sua vez, a posição ecocêntrica extremada caracteriza-se por atribuir à natureza um 

valor intrínseco e independente de qualquer apreciação humana. Por esse entendimento, os 

seres humanos seriam apenas mais um elemento da natureza, sem qualquer primazia especial 

sobre os outros elementos. Essa visão de mundo sugere o uso mínimo dos recursos naturais 

disponíveis - algo que só seria possível se os hábitos e padrões de consumo ficassem restritos 

ao atendimento das necessidades humanas básicas17 -, podendo levar à formulação de 

propostas neomalthusianas, com seu pessimismo típico a respeito da possibilidade de o 

avanço tecnológico deter a escassez de recursos ocasionada pelo crescimento econômico e 

populacional. 
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A noção de "desempenho ambiental" está associada à caracterização, quantitativa ou qualitativa, dos aspectos 

ou impactos ambientais significativos, considerando todas as etapas do ciclo de vida de um produto, processo ou 

serviço (Portaria INMETRO n.º 100, de 07 de março de 2016). 
17

Não raro, esse tipo de pensamento, quando levado ao limite, resulta em propostas idílicas, ou mesmo 

escapistas, associadas com o retorno à vida campestre. Um bom exemplo desse tipo de pensamento vem de 

Henry D. Thoreau, escritor, naturalista e ativista estadunidense (BARBIERI, 2007; WEDY, 2017). 
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Entre esses dois extremos, segundo Barbieri (2007), encontram-se as abordagens 

socioambientais que reconhecem o valor intrínseco da natureza, mas admitem que os seres 

humanos possam recorrer a ela para atenderem suas necessidades presentes e futuras. Em tal 

concepção, seria preciso adequar os sistemas de produção e de consumo de forma a atender as 

necessidades humanas, observando as limitações inerentes aos recursos naturais. Condizente 

com esse entendimento é o conceito de “desenvolvimento sustentável”, abordado na seção 

seguinte.  

2.2  A GOVERNANÇA AMBIENTAL GLOBAL 

A governança ambiental global pode ser entendida como o conjunto de organizações, 

instrumentos de política, mecanismos de financiamento, regras, procedimentos e normas que 

regulam os processos de proteção e conservação do meio ambiente em escala mundial. No 

contexto da evolução das políticas globais, seu objetivo final é melhorar o estado do meio 

ambiente e, eventualmente, levar ao objetivo mais amplo do desenvolvimento sustentável 

(NAJAM et al., 2006). 

Desde que as questões ambientais entraram na agenda internacional, o que somente 

ocorreu no início dos anos 1970, as políticas ambientais de amplitude global vêm se 

desenvolvendo rapidamente, e o sistema de governança ambiental que se tem hoje reflete a 

evolução desse desenvolvimento (NAJAM et al., 2006). Esta seção apresenta, em linhas 

gerais, a evolução da governança ambiental no mundo, a partir do surgimento dos grandes 

AMUMA, dos principais atores nela envolvidos e de alguns conceitos e instrumentos 

fundamentais.  

2.2.1 A DÉCADA DE 1970: SURGE UMA NOVA CONSCIÊNCIA AMBIENTAL 

A preocupação da comunidade internacional com o meio ambiente não é recente, mas 

foi somente no início da década de 1970 que ela, de fato, entra na agenda dos governos e de 

diversos setores da sociedade civil organizada18
. Até então, o conceito de desenvolvimento 

                                                           

 
18

Em décadas anteriores, o pensamento dominante era o de que o meio ambiente seria fonte inesgotável de 

recursos e que limitar qualquer ação humana sobre esses recursos seria desnecessário (BARBIERI, 2007). 

Portanto, até então predominava a posição antropocêntrica, tal como apresentada na seção anterior. 
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significava apenas crescimento econômico, e a qualidade de vida era dissociada da questão 

ambiental. Por outro lado, a consciência ambiental estava ainda muito centrada na 

possibilidade do esgotamento dos recursos naturais face ao crescimento vertiginoso da 

atividade econômica em geral e da atividade extrativa em particular. Emblemático nesse 

aspecto foi o famoso - e controvertido - relatório publicado em 1972 pelo Clube de Roma, 

intitulado “Os Limites do Crescimento” (The Limits to Growth)19, o qual concluía que os 

recursos naturais se esgotariam em menos de 100 anos, caso a humanidade continuasse a 

consumi-los no ritmo de então. Esse esgotamento acarretaria um aumento da poluição vis-à-

vis um declínio súbito e incontrolável da população e da capacidade industrial (HAUSCHILD 

et al., 2005; BARBIERI, 2007; BARROS et al., 2012; SAES e MYIAMOTO, 2012) .  

O primeiro grande marco de um novo paradigma ocorreu justamente em 1972, quando 

se realiza, em Estocolmo, Suécia, a Convenção das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

Humano, o primeiro dos grandes AMUMA organizados pela Organização das Nações Unidas 

(ONU). Da também chamada Conferência de Estocolmo emergiram três importantes 

resultados. O primeiro deles foi a Declaração das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, um 

conjunto de proclamações e princípios sobre o meio ambiente20. O segundo foi o Plano de 

Ação, um documento com recomendações amplas para os países, tendo como foco a 

efetivação da Declaração. O terceiro e mais importante resultado de Estocolmo foi a indicação 

para que a Assembléia Geral da ONU criasse uma agência encarregada de viabilizar o Plano 

de Ação (TILIO NETO, 2010). Surgiu assim, e no mesmo ano, o Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA21), a agência ambiental da ONU criada para 

desempenhar o papel de liderança no sistema de governança ambiental global, coordenando as 
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Na avaliação do Clube de Roma, as relações entre meio ambiente e crescimento econômico eram muito 

complexas, tratando-se de um problema com múltiplas variáveis. Por esse motivo, foi convidado um pesquisador 

do MIT, pioneiro na utilização do computador, para que desenvolvesse um modelo de dinâmica de sistemas para 

a compreensão integrada do problema.A terceira versão do modelo desenvolvido, conhecido na época como 

“World III” produziu os resultados publicados no relatório (CORAZZA, 2000). 
20

A Declaração consagrou que o ser humano tem direito fundamental à liberdade, à igualdade e a uma vida com 

condições adequadas de sobrevivência, em um meio ambiente que lhe permita viver dignamente. 
21

O escritório brasileiro do PNUMA, com sede em Brasília, foi inaugurado em 2004, tendo como objetivo 

facilitar a identificação de prioridades e desenvolver iniciativas mais específicas para o país. No Brasil, a ONU 

Meio Ambiente trabalha para disseminar, entre seus parceiros e a sociedade em geral, informações sobre acordos 

ambientais, programas, metodologias e conhecimentos em temas ambientais relevantes da agenda global e 

regional e, por outro lado, para promover uma participação e contribuição mais intensa de especialistas e 

instituições brasileiras em fóruns, iniciativas e ações internacionais. A ONU Meio Ambiente opera ainda em 

estreita coordenação com organismos regionais e sub-regionais e cooperantes bilaterais, bem como com outras 

agências do Sistema ONU instaladas no país (ONU BRASIL, 2017). 
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atividades ambientais no sistema ONU22 e atuando como um catalisador para novas 

iniciativas23 (NAJAM et al., 2006). 

A Conferência de Estocolmo produziu uma série de mudanças em muitos países do 

mundo, resultando na sua adequação legislativa aos princípios e recomendações acordados em 

1972. Duarte (2004) acrescenta que a criação de agências e ministérios do meio ambiente, que 

hoje desempenham forte papel na diplomacia ambiental global, vem dessa época, como 

conseqüência do movimento mencionado. Segundo esta autora, outras conseqüências foram a 

criação de agências demonitoramento global e a expansão das organizações não-

governamentais (ONGs) com atuação relevante, em número, atividades e eficácia de atuação 

nos anos subseqüentes.    

Todavia, ainda que a Conferência abordasse questões ambientais, elas ainda eram 

consideradas claramente menos importantes do que as questões ligadas ao desenvolvimento 

econômico24. Por outro lado, já se percebia nas discussões que o modelo de desenvolvimento 

então vigente teria de ser alterado, o que representou o primeiro passo na direção do conceito 

de desenvolvimento sustentável. Foi também em Estocolmo que a ideia de gestão e avaliação 

ambientais foi introduzida pela primeira vez25 (DU BOSE, 1995). 

Pela mesma época, ganham força os movimentos ambientalistas, provocando 

mudanças na política – em alguns países desenvolvidos, tais movimentos assumem contornos 
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A lista dos órgãos ativos da ONU para conciliar o meio ambiente com o desenvolvimento sustentável inclui 

ainda o Banco Mundial, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a Organização 

Marítima Internacional (OMI), a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO), 

a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), o Programa das Nações Unidas para 

Assentamentos Humanos (ONU-HABITAT), a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e 

Cultura (UNESCO) e a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) (ONU BRASIL, 2017).  
23

Com sede em Nairóbi, Quênia, a ONU Meio Ambiente dispõe de uma rede de escritórios regionais para apoiar 

instituições e processos de governança ambiental e, por intermédio dessa rede, engaja uma ampla gama de 

parceiros dos setores governamental, não-governamental, acadêmico e privado em torno de acordos ambientais 

multilaterais e de programas e projetos de sustentabilidade. A cada dois anos, os 193 membros da ONU se 

reúnem na Assembléia do Meio Ambiente, organizada pelo PNUMA. Trata-se do mais alto nível decisório para 

questões ambientais, e suas resoluções estipulam ações e estratégias globais entre diferentes parceiros para 

solucionar os desafios ambientais contemporâneos (ONU BRASIL, 2017). 
24

Neste primeiro grande encontro, a pobreza foi considerada a principal responsável pela degradação ambiental e 

não os padrões de consumo dos países industrializados (RIBEIRO, 2001).  
25

O lema "pense globalmente, aja localmente" tornou-se um símbolo do evento (KARNS e MINGST, 2010).  
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quase ideológicos, culminando na formação de partidos verdes com atuação parlamentar26 - e 

nos padrões de consumo de muitos países. Surge nessa esteira o conceito de “mercado verde”, 

baseado na preferência dos consumidores por produtos que, quando comparados a seus 

similares, causam menos danos ao meio ambiente, alterando assim noções tradicionais de 

competitividade. Decorre desse novo contexto o surgimento dos primeiros programas de 

rotulagem ambiental. O primeiro desses programas, o Blue Angel, surge em 1977, na 

Alemanha. O governo alemão, visando à melhoria do desempenho ambiental das empresas 

instaladas no país, opta por lançar um programa oficial, ao perceber que havia respaldo no 

mercado consumidor interno. Posteriormente, outros governos percebem que também 

poderiam recorrer a tal instrumento para efetivar suas políticas ambientais: surgem programas 

de rotulagem no Canadá, já no fim da década de 1980, e, a partir da década seguinte, no 

Japão, nos Estados Unidos, Nova Zelândia e França, só para citar alguns dos mais importantes 

(CORRÊA, 1998). 

Nas décadas seguintes, as discussões em torno da agenda ambiental tornam-se mais 

amplas e sofisticadas, fazendo com que novos conceitos fossem incorporados às discussões 

sobre o tema. O “desenvolvimento sustentável”, o mais importante deles, é abordado em 

seguida. 

2.2.2 A DÉCADA DE 1980: O ADVENTO DO “DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL” 

O conceito de desenvolvimento sustentável, ainda embrionário na década de 1970, 

somente foi formalizado na década de 1980, quando a Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, um órgão da ONU, publicou o Relatório Brundtland27, após 

quase quatro anos de trabalho e inúmeras reuniões com diversos membros da comunidade 

internacional. O desenvolvimento sustentável, segundo definição consagrada pelo Relatório, é 

aquele “que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações 

futuras de suprir suas próprias necessidades” (BRUNDTLAND et al., 1987). Depreende-se do 
                                                           

 
26

Em 1979, o Partido Verde (Die Grünen) obteve diversas cadeiras no Parlamento Alemão. Mesmo onde tais 

partidos não foram formalmente criados, a preocupação com o meio ambiente passou a permear o sistema 

político (CORRÊA, 1998).  
27

O nome faz  referência a então Primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, que chefiava a 

comissão da ONU que o produziu. O documento, porém, recebeu oficialmente o título de “Our Common 

Future”. 
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documento final que o desenvolvimento sustentável pressupõe um compromisso entre as 

gerações, vinculado às limitações impostas pelo estado da tecnologia e das organizações 

sociais onde é aplicado28 (MEBRATU, 1998). Entre as medidas apontadas pelo Relatório, 

constam soluções como a diminuição do consumo de energia, o desenvolvimento de 

tecnologias para uso de fontes energéticas renováveis e o aumento da produção industrial nos 

países não industrializados com base em tecnologias ecologicamente adaptadas 

(BRUNDTLAND et al., 1987). Consolidava-se assim a ideia de que a proteção do meio 

ambiente e o desenvolvimento econômico e social podiam e deviam caminhar juntos, e que 

todas as formas de relação do homem com a natureza deveriam ocorrer com o menor dano 

ambiental possível. 

A partir desse novo paradigma, a “eco-eficiência” assume grande importância, 

especialmente nos países desenvolvidos: os produtos e processos produtivos passam a ser 

concebidos de forma a atenderem critérios voltados para a redução de resíduos e poluentes em 

setores intensivos em matérias-primas. Como decorrência disso, outros conceitos como 

Ecologia Industrial29, Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) e Produção Mais Limpa (PML) 

passam a fazer parte do léxico da área e a influenciar uma série de decisões econômicas. A 

ideia da PML foi desenvolvida pelo PNUMA, no final da década de 1980, como estratégia 

ambiental preventiva aplicada a produtos, processos e serviços (HAUSCHILD et al., 2005; 

BARBIERI, 2007). A lógica por trás da PML é simples: reduzir desperdícios e emissões pela 

eliminação de suas causas ainda na fase de concepção e projeto dos produtos, para não ter que 

tratar tais problemas após tornarem-se fatos consumados (VAN BERKEL, 2006). A ACV, 

por sua vez, refere-se aos aspectos ambientais de um produto ou serviço em todos os seus 
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Mebratu (2008) observa ainda que o conceito de “necessidades” refere-se mais fortemente às necessidades das 

populações pobres. 
29

Tal como a PML, a Ecologia Industrial busca prevenir a poluição, reduzindo a demanda por matérias-primas, 

água e energia e a devolução de resíduos à natureza. Porém, diferentemente da PML, enfatiza a sua obtenção por 

meio de sistemas integrados de processos ou indústrias, de forma que resíduos ou subprodutos de um processo 

possam servir como matéria-prima de outro. A PML, em contraste, prioriza os esforços dentro de cada processo, 

isoladamente, colocando a reciclagem externa entre as últimas opções a considerar (MARINHO e KIPERSTOK, 

2001).  
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estágios, desde a origem dos recursos no meio ambiente até a disposição final de seus 

resíduos de materiais e energia após o uso (BARBIERI, 2007)30.   

Em 1988, o PNUMA e a Organização Meteorológica Mundial (OMM) se unem para 

criar o Painel Intergovernamental para as Mudanças Climáticas (IPCC), que se torna a mais 

importante fonte para a informação científica relacionada às mudanças climáticas. Porém, 

seus principais mecanismos - os grandes tratados sobre o clima - vão se materializar somente 

na década seguinte (MOURA, 2016). Dos anos de 1990 e as importantes mudanças que eles 

trouxeram para as questões ambientais se fala em seguida. 

2.2.3 A DÉCADA DE 1990: CONSOLIDA-SE UMA “ORDEM AMBIENTAL 

INTERNACIONAL” 

Até o início da década de 1990, o sistema de governança internacional do meio 

ambiente não contava com mecanismos para regular as relações entre os países no tocante aos 

problemas ambientais mais importantes, visto que estes ultrapassavam - em muito - as 

fronteiras nacionais. A denominada “Ordem Ambiental Internacional” é uma construção 

teórica, desenvolvida pelo geógrafo brasileiro Wagner Ribeiro, que entende que o realismo 

político continua vigorando nas relações internacionais – pelo menos no que concerne às 

questões ambientais (TILIO NETO, 2010). Segundo o próprio Ribeiro (2001), essa ordem 

configura um “subsistema heterogêneo e multipolar do sistema mundial”, uma espécie de 

novo paradigma que se consolidou a partir da Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), realizada,em 1992, na cidade do Rio de Janeiro, 

Brasil. Naquela época já se percebia a necessidade de criar mecanismos para regular as 

relações entre os países no tocante aos problemas ambientais mais importantes, visto que estes 

ultrapassavam - em muito - as fronteiras nacionais (TILIO NETO, 2010; GAMBA, 2015).  

Logo no início da década, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos 

(EPA) lança o programa "Rotas Sintéticas Alternativas para Prevenção de Poluição", uma 

linha de financiamento para projetos de pesquisa que incluíssem a prevenção de poluição em 

suas rotas sintéticas, dando início ao surgimento da chamada “Química Verde” (“Green 
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Segundo Barbieri (2007), a ACV vinha sendo adotada por algumas empresas desde a década de 1960, mas foi 

somente a partir da década de 1980 que esse tipo de instrumento passou a ser utilizado em escala significativa, 

tal como ocorreu para auxiliar a regulamentação ambiental no âmbito da União Européia.  

http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=97&ArticleID=1503&l=en
http://www.wmo.ch/
http://www.ipcc.ch/
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Chemistry”), que pode ser definida como o desenho, desenvolvimento e implementação de 

produtos químicos e processos para reduzir ou eliminar o uso ou geração de substâncias 

nocivas à saúde humana e ao meio ambiente31 (LENARDÃO et al., 2003). O movimento logo 

se amplia para envolver a International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) e a 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) no estabelecimento de 

diretrizes para o desenvolvimento da Química Verde em nível mundial (CGEE, 2010b). 

Na mesma época dá-se a criação do Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF, na 

sigla em inglês), um programa do Banco Mundial para apoiar a proteção do meio ambiente 

global e promover o desenvolvimento  sustentável, servindo como o principal mecanismo 

internacional de financiamento para projetos e programas que protejam o meio ambiente em 

países em desenvolvimento. Os financiamentos são concedidos em cinco áreas prioritárias: 

camada de ozônio, águas internacionais, biodiversidade, mudanças climáticas e poluentes 

orgânicos persistentes (KARNS e MINGST, 2010).  

Na CNUMAD, também conhecida como Rio-92 ou Eco-92, evento que mobilizou 

líderes políticos de 179 países e uma expressiva participação da sociedade civil32, foram 

lançadas as bases para uma nova concepção de desenvolvimento – sendo relevante o fato de 

que o conceito de desenvolvimento sustentável orientou todos os debates, declarações e 

documentos formulados. A CNUMAD contribuiu ainda para consolidar a percepção da 

comunidade mundial para a interdependência entre as dimensões ambientais, sociais, culturais 

e econômicas do desenvolvimento (JACOBI, 1999, 2005; GUIMARÃES e FONTOURA, 

2012). Os compromissos adotados pelos participantes incluem duas convenções, uma sobre 

Mudança do Clima33 e outra sobre Biodiversidade, e também uma Declaração sobre Florestas. 

Também foram aprovados dois documentos mais abrangentes e de natureza mais política: a 

Declaração do Rio e a Agenda 21 (FERMAM e ANTUNES, 2008; SILVA, 2010). O 

programa de ação da Agenda 21, baseado nos princípios observados no Relatório Brundtland, 
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A química verde já é relativamente comum em aplicações industriais, especialmente em países com indústria 

química bastante desenvolvida e que apresentam controle rigoroso na emissão de poluentes e vem, 

gradativamente, sendo incorporado ao meio acadêmico, no ensino e pesquisa (LENARDÃO et al, 2003). 
32

Da qual foi símbolo uma grande quantidade de ONGs ambientalistas (BARBIERI, 2007).  
33

A Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, seu nome oficial, foi decorrência natural 

da criação do IPCC.Segundo La Rovere (2009), seu objetivo principal é “estabilizar a concentração de gases de 

efeito estufa (GEE) na atmosfera em um nível seguro, que não comprometa a segurança alimentar e permita a 

adaptação natural dos ecossistemas, dentro de um modelo de desenvolvimento sustentável”. 
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terminou por constituir-se na mais abrangente tentativa já realizada de promover, em escala 

mundial, um novo padrão de desenvolvimento (MMA,  2017a).  

Embora tenha sido dada grande importância aos documentos e declarações assinadas 

no final da conferência, para Mebratu (1998), o legado mais importante da CNUMAD 

decorreu da própria natureza do evento, que, na maioria dos países, envolveu a participação 

de um leque amplo de partes interessadas, desde as mais proeminentes politicamente até 

aquelas mais próximas às bases comunitárias. Este processo, segundo o autor, levou o 

conceito de desenvolvimento sustentável a todos os cantos do mundo, expondo-o a perguntas 

como: O que o desenvolvimento sustentável realmente significa para cada comunidade? 

Como saber se o mundo está realmente caminhando em direção à sustentabilidade? Como ir 

além das generalidades e colocá-las em prática? Ribeiro (2001) aponta que a CNUMAD não 

conseguiu alterar substancialmente as relações que o homem mantinha com a natureza; por 

outro lado, a temática ambiental se difundiu ao redor do mundo, abrindo-se para uma maior 

participação da sociedade civil. Para Comegna (2006), a CNUMAD criou uma nova 

consciência baseada no princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, e no 

reconhecimento pelos países desenvolvidos de sua responsabilidade na degradação do meio 

ambiente global. 

A partir da CNUMAD, o conceito de segurança ambiental global e as políticas de 

desenvolvimento sustentável, promoveram um novo marco legal internacional, baseado este 

numa série de acordos multilaterais globais que incluíram instrumentos jurídicos para o 

estabelecimento de normas para limitar e reverter os impactos da economia e da tecnologia 

sobre o meio ambiente (COMEGNA, 2006). De fato, após a CNUMAD as questões 

ambientais passam a repercutir com mais força em outras áreas do sistema internacional. Em 

1993, como parte da implementação da Agenda 21, é criada a série ISO 14000, uma família 

de normas para sistema de gestão da qualidade ambiental. Em 1994, no processo de criação da 

Organização Mundial do Comércio (OMC), são introduzidas em suas diretrizes sobre 

propriedade intelectual questões como o patenteamento de seres vivos e o acesso a recursos 

genéticos (BARBIERI, 2007; TILIO NETO, 2010).  

http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21/agenda-21-global
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Com relação especificamente ao tema das mudanças climáticas, ocorrem também 

desenvolvimentos importantes. Em 1997, líderes e representantes de 160 países assinam em 

Kyoto34, Japão, tratado que posteriormente ficou conhecido como Protocolo de Kyoto. O 

Protocolo, um documento com vinculação legal, estabelecia que entre os anos de 2008 e 2012 

deveria haver uma redução importante - em relação aos níveis de 1990 - nas emissões dos 

gases causadores do efeito estufa nos países desenvolvidos35. Com a criação do protocolo 

surge o mercado de créditos de carbono certificados, possibilitando que os países em 

desenvolvimento pudessem adquirir créditos de outros países que tivessem projetos de 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). Porém, os EUA, o Japão e a Rússia, três dos 

maiores poluidores, recusam-se a ratificar o documento, o que, na prática, veio a inviabilizar 

sua efetivação36. 

2.2.4 AS PRIMEIRAS DÉCADAS DO SÉCULO XXI 

Ao longo das últimas décadas do século XX, tendo como marco inicial a Conferência 

de Estocolmo, o entendimento da comunidade internacional veio a ultrapassar a noção 

exclusivamente ambiental, superando - ao menos em teoria - a dicotomia entre a proteção e 

conservação do meio ambiente e o desenvolvimento econômico. Gradual, mas 

persistentemente, o paradigma da sustentabilidade se consolida no discurso político e 

econômico, bem como na agenda de políticas públicas e no direito internacional. Princípios 

como o da “precaução37”, “poluidor-pagador38” e “obrigações comuns, mas diferenciadas39”, 

entre outros, são definitivamente incorporados ao direito internacional (GUIMARÃES, 2017). 
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Como estabelecido durante a CNUMAD, uma nova reunião internacional deveria ocorrer para debater a 

redução da emissão de gases responsáveis pelo aumento da temperatura terrestre. Essa reunião ocorreu em 

Kyoto. Mas o Protocolo só entraria de fato em vigor em 2005. 
35

As metas variam de acordo com o país. Para países desenvolvidos, a meta de redução poderia chegar a 10%. Já 

para os países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, não houve comprometimento formal com metas. 
36

Hoje, os signatários são cerca de 190 países e a União Européia. 
37

O Princípio foi proposto na CNUMAD, Declaração do Rio: "Para que o ambiente seja protegido, serão 

aplicadas pelos Estados, de acordo com as suas capacidades, medidas preventivas. Onde existam ameaças de 

riscos sérios ou irreversíveis, não será utilizada a falta de certeza científica total como razão para o adiamento de 

medidas eficazes, em termos de custo, para evitar a degradação ambiental". 
38

Também na Declaração do Rio: “As autoridades nacionais devem procurar promover a internacionalização dos 

custos ambientais e o uso de instrumentos econômicos, tendo em vista a abordagem segundo a qual o poluidor 

deve, em princípio, arcar com o custo da poluição, com a devida atenção ao interesse público e sem provocar 

distorções no comércio e nos investimentos internacionais”. 
39

Idem: “Os Estados irão cooperar, em espírito de parceria global, para a conservação, proteção e restauração da 

saúde e da integridade do ecossistema terrestre. Considerando as diversas contribuições para a degradação do 
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A partir do início do século XXI, o setor privado, tradicionalmente mais distante do 

centro da governança ambiental internacional, passa a adotar uma postura mais ativa. No ano 

2000, é lançado o Pacto Global, uma iniciativa proposta pela ONU ao mundo empresarial 

desafiando as grandes corporações multinacionais a demonstrarem seu compromisso com 

determinados objetivos sociais e ambientais. Na área do meio ambiente, as empresas são 

convidadas a apoiar o princípio da precaução, a tomar iniciativas para promover a 

responsabilidade ambiental e desenvolver e difundir tecnologias ambientalmente amigáveis 

(CLAPP, 2005). 

Em 2002, sob o impulso do Pacto, realiza-se em Johanesburgo, África do Sul, 

a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável (CMDS), com o objetivo de fazer um 

balanço das conquistas, desafios e das novas questões ambientais surgidas desde a CNUMAD 

e tentar transformar as metas, promessas e compromissos da Agenda 21 em ações concretas. 

Na CMDS, o setor privado40 teve um importante papel ao promover o uso de iniciativas 

voluntárias de responsabilidade socioambiental corporativa41 como alternativa à regulação 

estatal tradicional, argumentando que a indústria deve ser percebida também como um “ator-

solução a mobilizar” 42 e não somente como um "ator-problema a regular” (CLAPP, 2005; 

ONU BRASIL, 2017). 

Duas conferências constituíram-se em um marco na construção da ordem ambiental 

internacional das mudanças climáticas: a Conferência de Copenhague, por ter marcado uma 

mudança nos posicionamentos dos países e ter sido cercada de grandes expectativas para a 

formação de um acordo global; e a de Doha, por marcar o fim do primeiro mandato do 

Protocolo de Kyoto e início de um período que se pretende finalizar com a assinatura de um 

                                                                                                                                                         

 

 

meio ambiente global, os Estados têm responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Os países desenvolvidos 

reconhecem a responsabilidade que lhes cabe na busca internacional do desenvolvimento sustentável, tendo em 

vista as pressões exercidas por suas sociedades sobre o meio ambiente global e as tecnologias e recursos 

financeiros que controlam”.  
40

Por meio da coalizão empresarial Business Action for Sustainable Development (BASD), que representava 

mais de 150 empresas mobilizadas desde 1 ano antes da Conferência (CLAPP, 2005). 
41

Até 2003, mais de 10 mil corporações já tinham publicado relatórios de sustentabilidade empresarial, incluindo 

45% das 250 maiores empresas multinacionais (NAJAM et al., 2006). 
42

Por meio de inovação tecnológica, o setor privado vem apresentando algumas contribuições, como, por 

exemplo, o desenvolvimento de substitutos para os CFCs, poluentes nocivos à camada de ozônio (ANDRADE, 

2009). 

http://www.un.org/events/wssd/
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novo acordo. A Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, ocorrida em 

2009, também chamada Conferência de Copenhague, originalmente tinha como objetivo 

completar um novo acordo climático global para substituir o Protocolo de Kyoto, e acabou 

tendo como resultado o Acordo de Copenhague, uma declaração de cumprimento não 

obrigatório que apenas reconhecia a necessidade de se estabelecer fortes medidas para limitar 

o aumento da temperatura global em até 2 °C, conforme recomendava o IPCC (MOREIRA e 

RIBEIRO, 2016). 

Três anos após a Conferência de Copenhague, acontece em Doha, Catar, a 18ª 

Conferência das Partes (COP18) 43. Os países participantes criaram uma emenda ao Protocolo 

de Kyoto, estabelecendo seu segundo período de compromisso - com duração de oito anos - e 

decidindo que seriam preservados seus requisitos legais e regras de contagem de emissões. 

Entretanto, os EUA mantiveram sua posição anterior e não integraram o acordo, e Rússia, 

Nova Zelândia, Canadá e Japão decidiram não participar dessa segunda fase, argumentando 

que países emergentes como China, Índia e Brasil não possuíam metas obrigatórias a cumprir. 

Um balanço de emissões de GEE considerado desde 1997, ano de lançamento do Protocolo de 

Kyoto, mostrou que não houve resultados concretos44 (GAMBA e RIBEIRO, 2013).   

Em 2011, o PNUMA publica relatório preconizando que a continuidade do 

desenvolvimento sustentável deveria passar pelo investimento de 2% do PIB mundial em dez 

áreas consideradas estratégicas: água, energia, transporte, indústria, agricultura, construção, 

pesca, florestas, turismo e o manejo de resíduos (PNUMA, 2011). 

Em 2012, a cidade do Rio de Janeiro sedia novamente uma conferência internacional 

ambiental, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (CNUDS), 

também chamada de Rio+20 por ter sido realizada 20 anos após a CNUMAD. Essa 

conferência foi concebida com os seguintes objetivos: i) assegurar a renovação do 
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Na CNUMAD, ficou decidido que os países membros da Convenção do Clima reunir-se-iam anualmente nas 

reuniões chamadas Conferência das Partes (COP) para deliberar sobre as ações em defesa da atmosfera terrestre, 

buscando evitar os efeitos nocivos das ações humanas sobre o clima do planeta. A primeira dessas reuniões 

aconteceu em Berlim, Alemanha, em 1995 (TILIO NETO, 2010). 
44

De 1997 a 2012, ao invés de redução, houve aumento da emissão de GEE. O Instituto de Energias Renováveis 

da Alemanha (IWR) divulgou dados mostrando que as emissões de GEE estavam em 22,7 bilhões de toneladas 

em 1990 e em 33,2 bilhões de toneladas em 2010. Somente em 2011 foram liberadas 34 bilhões de toneladas, 

então um novo recorde. O IWR mostrou que a redução de emissões de GEEque ocorreu em 2008 e 2009 foi 

causada exclusivamente pela recessão econômica mundial e não por ações intencionais (ALVES, 2012).  
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compromisso político para o desenvolvimento sustentável; ii) avaliar os avanços e os hiatos 

nos processos de implementação das principais decisões quanto ao desenvolvimento 

sustentável; e iii) identificar desafios novos e emergentes. Além desses objetivos, foram 

estabelecidos dois temas: economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da 

erradicação da pobreza, e a estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável 

(MOURA, 2016). Porém, o documento final da conferência, denominado "O Futuro que 

Queremos", foi criticado por atores da sociedade civil. Um grupo de ambientalistas, ativistas e 

cientistas com atuação de destaque em relação à temática ambiental protocolou uma carta a 

chefes de governo e de Estado manifestando insatisfação com o documento final da 

conferência – que, segundo eles, seria apenas uma “frágil e genérica agenda de futuras 

negociações”, não assegurando resultados concretos (LORENZETTI e CARRION, 2012; 

RADAR RIO+20). 

A partir de 2014, a ONU passa a contar com a Assembléia Ambiental das Nações 

Unidas (UNEA, na sigla em inglês), cuja primeira edição ocorreu naquele mesmo ano e a 

segunda em 2016. A UNEA é a mais importante plataforma da ONU para a tomada de 

decisões sobre o tema e marcou o início de um período em que o meio ambiente é 

considerado realmente uma questão mundial – colocando, pela primeira vez, as preocupações 

ambientais no mesmo âmbito da paz, segurança, finanças, saúde e comércio (ONU BRASIL, 

2017). 

Em 2015, ocorre em Paris, França, a 21ª Conferência das Partes (COP21) da 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC, na sigla em 

inglês) com o objetivo central de fortalecer a resposta global à ameaça da mudança do clima. 

O chamado Acordo de Paris foi aprovado pelos 195 países membros da UNFCCC para 

reduzir emissões de GEE no contexto do desenvolvimento sustentável. Para alcançar o 

objetivo45 do Acordo, os governos se envolveram na construção de seus próprios 

compromissos: cada país apresentou sua contribuição de redução de emissões dos gases de 

efeito estufa, seguindo o que cada governo considera viável a partir do cenário social e 

econômico local (MMA, 2017c). 
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Em termos mais específicos, manter o aumento da temperatura média global em bem menos de 2°C acima dos 

níveis pré-industriais e envidar esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5°C acima dos níveis pré-

industriais. 
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As últimas décadas assistiram a uma proliferação crescente e diversificada de atores da 

sociedade civil que influenciam a governança ambiental global. E nesse aspecto as ONGs 

ambientalistas são o caso mais emblemático. Com a emergência dessas organizações, muitas 

delas com ampla atuação internacional, as influências mais importantes sobre as questões 

relativas à proteção e conservação do meio ambiente não estariam mais limitadas a governos e 

instituições intergovernamentais. A título de exemplo, durante a CNUMAD, mais de três mil 

ONGs de todas as partes do mundo acompanharam os debates das reuniões oficiais e 

realizaram seus próprios encontros46. Muitas dessas organizações têm grande capacidade de 

mobilização de pessoas e recursos financeiros47, mantendo programas de cooperação 

internacional que contemplam soluções para problemas ambientais em diferentes países. Entre 

as mais importantes, pode-se destacar a World Wild Fund for Nature, a Friend of Earth e o 

Greenpeace (NAJAM et al., 2006; BARBIERI, 2007).  

Fenômeno semelhante em termos de preocupações ambientais também se verificou em 

grandes instituições regionais e internacionais que operam fora do âmbito do sistema ONU, 

tais como o Banco Mundial e a Organização Mundial do Comércio (OMC) - que agora 

afirmam ser o desenvolvimento sustentável também fundamental para seus objetivos globais 

(NAJAM et al., 2006).  

As questões ambientais, dado que permeiam quase todo o sistema econômico, também 

têm grande impacto no comércio entre os países. De fato, um aspecto importante no 

estabelecimento de exigências ambientais diz respeito às suas conseqüências para o fluxo de 

comércio internacional. A seção seguinte trata desse outro importante fator que pode 

influenciar as decisões relativas à proteção e conservação do meio ambiente. 

2.3  O MEIO AMBIENTE E O COMÉRCIO INTERNACIONAL 

A questão da relação que envolve o comércio entre os países com a proteção e 

conservação ambiental é conhecida desde o início da década de 1970, e compreende tanto os 

efeitos das políticas ambientais sobre o comércio como os do comércio sobre o meio ambiente 
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A Carta da Terra, uma declaração de princípios éticos centrada na sustentabilidade ambiental, foi um dos 

documentos produzidos por essas organizações naquela conferência (BARBIERI, 2007). 
47

Segundo Lorenzetti e Carrion (2012), o orçamento anual do PNUMA é menor que o orçamento de grandes 

ONGs internacionais, como Greenpeace e WWF (World Wide Fund For Nature).  
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(FERMAM, 2009). Esta seção apresenta os principais aspectos conceituais e instrumentos 

regulatórios vinculados aos dois temas. 

2.3.1  OS GRANDES ACORDOS COMERCIAIS E A QUESTÃO AMBIENTAL 

Pouco após o término da II Guerra Mundial, os países iniciaram esforços no sentido de 

criar uma organização internacional que regulasse o comércio internacional. Em caráter 

provisório, foi estabelecido o General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), visando a 

impedir a adoção de políticas comerciais protecionistas, características do período entre as 

duas grandes guerras. A partir do advento deste importante marco histórico e legal, ocorreu 

uma série de sete rodadas48 de negociação multilateral, processo que culminou, como produto 

da Rodada Uruguai, na criação da OMC, em 1995 (GUÉRON, 2003; MDIC, 2017; 

INMETRO, 2009). 

O GATT entrou efetivamente em vigor em 1948, com o objetivo primordial de 

assegurar a previsibilidade nas relações comerciais entre os paísesmembros e um processo 

contínuo de liberalização do comércio (INMETRO, 2009). Na época de sua concepção, o 

GATT não abordava diretamente o tema da proteção do meio ambiente, mas contemplava a 

proteção da vida e da saúde humana, animal e vegetal e a conservação de recursos naturais 

esgotáveis como exceção - e não como obrigação (FERMAM e ANTUNES, 2008). 

A Rodada Tóquio, realizada entre 1973 e 1979, já se ocupava das questões que 

dificultavam o comércio entre os países, particularmente no que se refere às barreiras técnicas 

ao comércio49. Durante as negociações, os participantes também examinaram como as 

exigências ambientais poderiam configurar barreiras técnicas ao comércio entre os países. 

Como resultado, foi elaborado o Código de Normas (Standards Code), estabelecendo certos 
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Segundo o Art. XXVIII do GATT, os países-membros podem decidir se engajar em rodadas de negociação 

visando à diminuição das barreiras ao comércio e à abertura dos mercados. No âmbito do GATT, foram 

realizadas 8 Rodadas de Negociação; sob a OMC, foi lançada a Rodada Doha, com o objetivo de ser a “Rodada 

do Desenvolvimento”, beneficiando principalmente os interesses dos países em desenvolvimento (MDIC, 2007). 
49

Foi a primeira vez na qual o tema das barreiras técnicas foi examinado no GATT, embora ainda de forma 

rudimentar, ignorando os métodos e processos de produção. Além disso, não foi abordada a contento a questão 

dos produtos agrícolas (FERMAM, 2009). 
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princípios50 para as relações comerciais que vigoram até hoje (FERMAM e ANTUNES, 

2008). 

As questões ambientais relacionadas ao comércio voltaram a ser abordadas na Rodada 

Uruguai, realizada entre 1986 e 1994. Modificações no Código de Normas foram 

introduzidas, gerando o Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio (Technical Barries to 

Trade Agreement - TBT), além da inclusão de várias questões ambientais no Acordo SPS, no 

Acordo Geral sobre Comércio de Serviços (General Agreement on Trade and Services – 

GATS), e no Acordo sobre Agricultura, dentre outros (FERMAM e ANTUNES, 2008). 

Contudo, no âmbito do GATT, durante praticamente toda a sua vigência, a relação 

entre comércio e meio ambiente foi tratada apenas marginalmente. Essa situação, porém, se 

modifica a partir da década de 1990, e mais especificamente em 1992, quando, por meio de 

discussões e recomendações emanadas do Grupo sobre Medidas Ambientais e Comércio 

Internacional, e do Subcomitê sobre Comércio e Meio Ambiente, ambos subordinados ao 

comitê preparatório da OMC, chega-se ao consenso de que a criação de um órgão ambiental 

especializado, dentro da nova organização multilateral de comércio que então nascia, era 

indispensável (QUEIROZ, 2005). Queiroz (2005) observa que “o acordo constitutivo da 

OMC exorta para a busca dos meios adequados para a proteção e conservação do meio 

ambiente, de acordo com as necessidades de desenvolvimento de cada país”. 

2.3.2  A ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO 

A OMC é a “coluna mestra” do novo sistema multilateral de comércio, sucedendo e 

englobando o GATT, os resultados das negociações multilaterais de liberalização de comércio 

realizadas até então, e todos os acordos negociados na Rodada Uruguai, incluindo o Acordo 

TBT. Os termos negociados no acordo que estabeleceu a OMC foram os seguintes: "As Partes 

reconhecem que as suas relações na área do comércio e das atividades econômicas devem ser 

conduzidas com vistas à melhoria dos padrões de vida, assegurando o pleno emprego e um 

crescimento amplo e estável do volume de renda real e demanda efetiva, e expandindo a 
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Como exemplo, pode-se mencionar o princípio da transparência, segundo o qual os países devem dar a máxima 

publicidade aos seus procedimentos para elaboração e adoção de regulamentos técnicos e procedimentos de 

avaliação da conformidade (FERMAM e ANTUNES, 2008). 
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produção e o comércio de bens e serviços, ao mesmo tempo que permitindo o uso ótimo dos 

recursos naturais de acordo com os objetivos do desenvolvimento sustentável, procurando 

proteger e preservar o ambiente e reforçar os meios de fazê-lo, de maneira consistente com as 

suas necessidades nos diversos níveis de desenvolvimento econômico". Esses objetivos estão 

baseados na liberalização do comércio de bens e serviços entre os países, principalmente por 

meio do desmantelamento das barreiras tarifárias e não tarifárias nas suas fronteiras 

(THORSTENSEN, 1998). Em geral, os princípios básicos que norteiam a regulação por parte 

da OMC são os mesmos que vigoravam na época do GATT. Dentre estes, o princípio da não-

discriminação51 é especialmente importante para a compreensão da relevância da assinatura do 

Acordo TBT e do Acordo sobre Medidas Sanitárias e Fitossanitárias (Agreement on the 

Application of Sanitary and Phytosanitary Measures – SPS) (INMETRO, 2009). 

A OMC tem basicamente quatro funções: (i) facilitar a implantação, a administração, a 

operação e os objetivos dos acordos da Rodada Uruguai, que incluem: setores diversos como 

agricultura, produtos industriais e serviços; regras de comércio como valoração, licenças, 

regras de origem, antidumping, subsídios e salvaguardas, barreiras técnicas, e empresas 

estatais; supervisão dos acordos regionais e sua compatibilidade com as regras do GATT; 

propriedade intelectual; e novos temas como meio ambiente, investimento e concorrência; (ii) 

constituir um foro para as negociações das relações comerciais entre os países membros, com 

objetivo de criar ou modificar acordos multilaterais de comércio; (iii) administrar o 

Entendimento (Understanding) sobre Regras e Procedimentos relativos às Soluções de 

Controvérsias52; e (iv) administrar o Mecanismo de Revisão de Políticas Comerciais (Trade 

Policy Review Mechanism) que realiza revisões periódicas das políticas de comércio externo 

de todos os seus membros, acompanhando a evolução das políticas e apontando os temas que 

estão em desacordo com as regras negociadas (THORSTENSEN, 1998). 
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O princípio da não-discriminação está refletido em duas cláusulas: a da Nação Mais Favorecida e a do 

Tratamento Nacional. A primeira determina que qualquer vantagem, privilégio ou imunidade, garantida a 

qualquer parte contratante do acordo, seja qual for o produto, deve ser estendida incondicionalmente às outras 

partes contratantes. Por sua vez, a cláusula do Tratamento Nacional estabelece que produtos importados de 

países contratantes não podem ser submetidos a impostos internos ou outros encargos, que sejam superiores aos 

aplicados direta ou indiretamente aos produtos domésticos (INMETRO, 2009).  
52

Segundo Almeida (2015), “a função mais importante da OMC é, provavelmente, seu poder de arbitragem nos 

conflitos comerciais entre os países-membros, imprimindo uma eficácia ao sistema do GATT que ele jamais 

possuiu em toda a sua história”. Seu sistema de solução de controvérsias é único para todo o conjunto de 

acordos. 
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É importante perceber que, embora a OMC seja uma instituição voltada para o 

incremento do comércio multilateral, a complexa relação entre comércio e meio ambiente faz 

dela um importante ator também na área ambiental53. A Rodada Doha, por exemplo, inclui 

negociações específicas sobre comércio e meio ambiente, particularmente a relação entre os 

acordos da OMC e o acesso ao mercado de bens e serviços ambientais, e algumas tarefas 

atribuídas ao Comitê de Comércio e Meio Ambiente. Vale lembrar que o Órgão de Solução de 

Controvérsias da OMC (WTO Dispute Settlement Body) vem lidando com uma série de 

questões relativas a medidas comerciais relacionadas com o meio ambiente, medidas estas 

relacionadas à variedade de objetivos - desde a conservação das tartarugas marinhas, 

acidentalmente capturadas na pesca do camarão54, até a proteção da saúde humana, em virtude 

dos riscos provocados pela poluição atmosférica (WTO, 2017). Ainda que a Organização não 

seja imune às pressões advindas dos principais atores internacionais, sua existência é de vital 

importância para países em desenvolvimento - caso do Brasil - que dependem de um sistema 

multilateral para evitar que os países ricos recorram, por exemplo, às barreiras técnicas como 

estratégia protecionista (MDIC, 2017). 

2.3.3 AS “BARREIRAS AMBIENTAIS” 

Com o objetivo de protegerem seus mercados dos concorrentes estrangeiros, os países 

recorrem a artifícios conhecidos como barreiras comerciais. A maneira mais usual é a 

utilização de tarifas sobre a importação. Contudo, com o avanço da globalização e o 

fortalecimento da OMC, o espaço para a criação de barreiras tarifárias vem sendo reduzido. 

Como conseqüência, ampliou-se o recurso às chamadas barreiras não tarifárias55, em 

particular as barreiras sanitárias e fitossanitárias e também, ou principalmente, as barreiras 
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Os membros da OMC reconhecem, no entanto, que a Organização não é uma agência de proteção ambiental e 

que tampouco aspira a se tornar uma. Sua competência no domínio do comércio e do ambiente limita-se às 

políticas comerciais e aos aspectos significativos das políticas ambientais relacionados ao comércio. Ao abordar 

a relação entre comércio e meio ambiente, os membros da OMC não operam partindo do pressuposto de que a 

própria OMC tem a resposta para os problemas ambientais. No entanto, eles acreditam que as políticas 

comerciais e ambientais podem ser complementares (WTO, 2004). 
54

Certos métodos de produção de pescados, que envolvem o uso de redes de pesca e de navios de arrasto de 

camarão, resultaram em uma alta taxa de mortes acidentais de tartarugas marinhas, já que as tartarugas podem 

ser presas e afogadas pelas redes usadas para pescar camarão. Os EUA pretenderam reduzir a matança de 

tartarugas impondo uma proibição de importação de camarão pescado por métodos que pudessem levar à morte 

acidental de tartarugas marinhas. A OMC considerou a medida dos EUA como diretamente ligada à política de 

conservação das tartarugas marinhas (BARBIERI, 2000). 
55

As “barreiras técnicas” podem ser consideradas uma subcategoria dentro da categoria “barreiras não tarifárias”, 

e, estas, por sua vez, são espécie dentro do gênero “barreiras” (BARACHO et al., 2012). 
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técnicas56 (INMETRO, 2009, 2014). Esses dois tipos de barreiras comerciais não tarifárias 

podem, a depender do caso concreto, revelarem-se autenticas “barreiras ambientais”. A cada 

um deles corresponde um acordo comercial específico. 

Os Acordos TBT e SPS, firmados no âmbito da OMC, estabelecem uma série de 

regras para impedir que padrões técnicos, inclusive os de caráter ambiental - como, por 

exemplo, a rotulagem ecológica57 –, acabem transformando-se em entraves ao comércio 

(QUEIROZ, 2005).  Sobre estes acordos fala-se em seguida. 

2.3.3.1O ACORDO TBT 

Existem várias definições para barreiras técnicas58. Segundo o INMETRO (2009), com 

base no que sugerem as regras estipuladas pela OMC, barreiras técnicas são “barreiras 

comerciais derivadas da utilização de normas ou regulamentos técnicos não-transparentes ou 

não-embasados em normas internacionalmente aceitas ou, ainda, decorrentes da adoção de 

procedimentos de avaliação da conformidade não-transparentes e/ou demasiadamente 

dispendiosos, bem como de inspeções excessivamente rigorosas”. A eliminação dessas 

barreiras é o objetivo principal do Acordo TBT (FERMAM, 2003).  

O Acordo TBT procura, fundamentalmente, garantir que as normas e os regulamentos 

técnicos, assim como os procedimentos de avaliação da conformidade59, não criem obstáculos 

desnecessários ao comércio entre os países signatários. Para isso, estabelece uma série de 

princípios relacionados aos seguintes objetivos considerados legítimos: segurança nacional, 
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O processo de transformação da estrutura do comércio internacional, que teve início na segunda metade do 

século XX, após a assinatura do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT, na sigla em inglês), vinha 

provocando a queda das barreiras tarifárias ao comércio que, aplicadas a bens, passaram de 40% em 1947, ano 

da criação do GATT, para 5% em 1994, época da criação da OMC. Entretanto, observa-se a intensificação da 

adoção de barreiras não-tarifárias e, especialmente, de barreiras técnicas, que comprometem o processo de 

abertura comercial preconizado pela OMC (MCT, 2001). 
57

Segundo Correa (1998), “poucos países em desenvolvimento contam com capacidade própria para aferir 

conformidade a requisitos de rotulagem adotados em outros países”, o que, a priori, coloca os programas de 

rotulagem ambiental como potencial barreira técnica.Um aspecto importante no comércio internacional é a 

consolidação, nos países desenvolvidos, de um arcabouço regulatório que favorece estruturas ambientais 

encontradas somente nesses países e que geram problemas de conformidade quanto a critérios para atendimento 

das exigências de concessão do rótulo, dado a necessidade de tecnologias complexas e caras ou, ainda, processos 

específicos.  
58

O conceito sobre o que é uma barreira técnica é amplo e propositadamente ambíguo (INMETRO, 2014).  
59

Procedimentos para avaliação da conformidade incluem, nomeadamente, aqueles para amostragem, teste e 

inspeção, verificação, registro, certificação e aprovação, bem como suas combinações (MARINHO et al., 2015). 

Alguns deles serão tratados no capítulo seguinte. 

http://www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas/definicoes.asp
http://www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas/definicoes.asp
http://www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas/definicoes.asp
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prevenção de práticas comerciais enganosas, proteção da saúde ou segurança humana, e do 

meio ambiente, dentre outros. Nesse contexto, foi também estabelecido que todo país 

signatário e membro da OMC deve notificá-la sempre que emitir um novo regulamento ou 

estabelecer um procedimento de avaliação da conformidade que não for baseado em uma 

norma técnica internacional ou se a nova exigência puder ter efeitos sobre o comércio com 

outros países membros, de modo a permitir que estes tomem conhecimento de seu conteúdo e 

possam, eventualmente, contestá-los na instância apropriada60 (FERMAM, 2003; INMETRO, 

2014). Essas notificações se constituem em “documentos que os países importadores enviam 

à OMC como forma de normatizar ou regulamentar os produtos comercializados, com 

objetivos de proteger a saúde humana, animal, vegetal e o meio ambiente, contra os riscos 

associados ao consumo de produtos provenientes de outros países” (ALMEIDA et al., 2014).  

O Acordo TBT reconhece o direito de os países protegerem seu meio ambiente, mas 

não fornece orientações específicas sobre essa concessão. Basicamente, o Acordo não permite 

que os países restrinjam suas importações alegando que os produtos dos países exportadores 

não foram produzidos de acordo com um determinado processo produtivo que considera a 

preservação ambiental se o produto final for similar aos que foram produzidos com qualquer 

outro tipo de processo. Os métodos ou processos produtivos podem (ou não) deixar rastros no 

produto final61; no âmbito do TBT, quando um processo produtivo não deixa traços no 

produto final, sua discriminação não é considerada aceitável, podendo gerar reclamações 

sobre barreiras técnicas ao comércio (MARINHO et al., 2015).  
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O Acordo TBT, em seu Artigo 10, determina que cada país membro se responsabilize pela manutenção de um 

centro de informação com a função de notificar as propostas de regulamentos técnicos e procedimentos de 

avaliação da conformidade, bem como estabelecer um ponto de acumulação e disseminação de informações 

sobre os documentos notificados a OMC. Segundo o Acordo, cada país deveria, ainda, gerir eventuais 

comentários apresentados sobre as propostas notificadas. Ao longo dos anos, as funções desses centros, 

chamados de pontos focais (“enquiry points”), foram sendo ampliadas, tornando-se importantes instrumentos de 

apoio às empresas que atuam no comércio exterior. O objetivo de suas atividades é fornecer informações que 

auxiliem o setor produtivo a adequar-se às exigências técnicas dos países para onde destinam seus produtos, 

evitando que sejam recusados no destino. Em 1995, o INMETRO assumiu, pelo Brasil, a função de Ponto Focal 

do Acordo TBT da OMC e, a partir de 2002, por meio de uma reformulação de objetivos, passou a exercer, além 

das atividades definidas pelo Acordo, outras atividades em prol dos exportadores brasileiros (GUÉRON e 

GARRIDO, 2004).  
61

Um exemplo relacionado à proteção do meio ambiente, e também à saúde humana, envolve a proibição de 

materiais que contenham chumbo, cádmio ou mercúrio em sua composição, caso em que os traços dessas 

substâncias são identificáveis no produto final (MARINHO et al., 2015).  
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Conforme pode ser visto no gráfico da Figura 2, a OMC vem registrando neste início 

de século, um crescimento significativo, em termos absolutos, de notificações relacionadas ao 

meio ambiente. 

Figura 2 - Evolução das notificações relacionadas ao meio ambiente. 

 

 

 

Fonte: WTO (2017) 

Outro preceito muito importante do Acordo TBT impõe que regulamentos técnicos e 

procedimentos de avaliação da conformidade a serem estabelecidos pelos países signatários 

devem utilizar como base normas internacionais relevantes (ou seus elementos pertinentes) se 

estas existirem, ou se sua formulação definitiva for iminente, exceto quando as normas 

internacionais sejam um meio inadequado ou ineficaz para a realização de objetivos 

considerados legítimos62 (INMETRO, 2014; MARINHO et al., 2015).  

2.3.3.2O ACORDO SPS 

O Acordo SPS estabelece as regras63 básicas para a normativa sobre inocuidade dos 

alimentos, para a saúde dos animais e a preservação dos vegetais. Todos os países aplicam 

                                                           

 
62

Por exemplo, quando relacionados a fatores geográficos ou climáticos específicos ou problemas tecnológicos 

fundamentais (MARINHO et al., 2015). 
63

Estas devem se basear em princípios científicos quando da sua elaboração (FERMAM, 2003). 
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medidas para garantir a inocuidade dos produtos alimentícios destinados ao consumo humano 

e para evitar a propagação de pragas ou enfermidades entre os animais e os vegetais. Estas 

medidas sanitárias e fitossanitárias podem adotar muitas formas: por exemplo, podem referir-

se à necessidade de que os produtos procedam de zonas livres de enfermidades, à inspeção 

dos produtos, a seu tratamento ou elaboração por meios específicos, ao estabelecimento de 

níveis máximos autorizados de resíduos de pesticidas ou à exclusão do uso de determinadas 

substâncias como aditivos alimentares. O Acordo, visando à harmonização das regras para a 

facilitação do comércio, incentiva os países signatários a utilizarem, quando existirem, 

normas, diretrizes e recomendações internacionais na elaboração de suas medidas sanitárias e 

fitossanitárias (FERMAM, 2003).   

2.3.4 OUTROS ACORDOS 

Além dos acordos no âmbito da OMC, há cerca de 250 acordos relacionados às 

questões ambientais vigorando atualmente. É o que ocorre com pelo menos 20 dos AMUMA 

que, embora firmados com o objetivo de estabelecer obrigações ambientais mais específicas, 

incluem cláusulas que podem afetar o comércio exterior. Pode-se destacar dentre eles o 

Protocolo de Montreal, relacionado à proteção da camada de ozônio e ao estabelecimento de 

padrões de produção, e a Convenção da Basiléia, que dispõe sobre o movimento de rejeitos 

perigosos entre fronteiras nacionais (FERMAM e ANTUNES, 2008). 

Estes e outros AMUMA possuem formas e tribunais especiais para solucionar 

controvérsias, tais como negociação entre as partes, mediação de terceira parte não envolvida 

e Corte Internacional de Justiça, todas elas fora do âmbito da OMC. Esta duplicidade de 

meios para solucionar controvérsias entre as partes gera duas situações diferentes. Os litígios 

que venham a surgir com a aplicação de uma medida restritiva ao comércio contemplada em 

um AMUMA envolvendo somente países que aderiram a ele deveriam ser resolvidos 

exclusivamente no âmbito desse acordo. Porém, quando um dos países envolvidos não faz 

parte do acordo ambiental, o foro de discussão apropriado será a OMC, que analisará o caso 

conforme suas regras, e não conforme as do acordo ambiental. É neste caso que a resolução 

do conflito poderá ter um impacto negativo sobre o meio ambiente. Como os países 

signatários dos AMUMA e os da OMC nem sempre são os mesmos, podem ocorrer decisões 

que privilegiem aspectos comerciais em detrimento dos ambientais (BARBIERI, 2000). 
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Apesar do crescente entrelaçamento entre as exigências ambientais contidas nos 

AMUMA e as regras da OMC, segue aberto o debate sobre como deve ser regulada esta 

relação. A questão central consiste em identificar as circunstâncias para a aplicação e quais 

mecanismos restritivos ao livre comércio podem ser adotados pelos países com o objetivo de 

garantir a proteção ao meio ambiente, considerando o leque de obrigações assumidas tanto na 

OMC quanto nos AMUMA. 

2.4  A GESTÃO AMBIENTAL 

Segundo Hjort et al (2016), “o conceito de gestão ambiental surgiu através da 

premissa do desenvolvimento sustentável, como uma forma de administrar os recursos 

naturais e as atividades dentro de processos de bens e serviços. As políticas de gestão 

ambiental foram criadas pela necessidade de se elaborar metas e objetivos para alcançar a 

sustentabilidade, além de criar um compromisso estatal e empresarial”. Para Barbieri (2007), 

a gestão ambiental diz respeito às diretrizes e atividades administrativas e operacionais que 

têm como objetivo proteger o meio ambiente da ação humana, seja reduzindo ou eliminando 

seus danos, seja evitando que eles aconteçam. Almeida (2008 apud Almeida 2005) define 

gestão ambiental como “o processo de articulação das ações dos diferentes agentes sociais que 

interagem em um dado espaço com vistas a garantir a adequação dos meios de exploração dos 

recursos ambientais – naturais, econômicos e socioculturais - às especificações do meio 

ambiente, com base em princípios e diretrizes previamente acordados ou definidos”.  

Na sua origem estão as ações governamentais para enfrentar a escassez de recursos 

naturais específicos, tal como se deu com o caso da madeira, cuja exploração havia sido 

intensa desde a Idade Média. São exemplos algumas medidas proibindo serras hidráulicas 

(Inglaterra, no Século XIV) e leis para proteger florestas e águas (França, no Século XVII). 

Com o tempo, e à medida que a economia e a sociedade se desenvolviam, outras questões 

ambientais também foram se tornando objeto de preocupação, de tal forma que hoje em dia 

quase não há área ou atividade humana que não esteja, em algum grau, regulada por governos 

ou influenciada por mercados (BARBIERI, 2007). 

2.4.1  A GESTÃO AMBIENTAL PÚBLICA 

A gestão ambiental pública baseia-se fundamentalmente nas leis e instrumentos 

diversos aos quais recorrem os governos para limitar os impactos negativos da ação humana 
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sobre o meio ambiente. Segundo Barbieri (2007), as legislações que visam à proteção e 

conservação do meio ambiente geralmente resultam da percepção de problemas ambientais 

por parte de segmentos da sociedade que pressionam os governos para vê-los solucionados 

ou, pelo menos, amenizados.Almeida (2008) salienta que “a hierarquização e priorização dos 

problemas ambientais que serão contemplados é, em última instância, um processo decisório 

de natureza política”. Ainda segundo o autor, os critérios geralmente usados para isso são de 

três tipos: ecológicos, que dizem respeito aos impactos físicos, e à irreversibilidade ou 

recorrência dos problemas; sociais, que dizem respeito à quantidade ou ao perfil das pessoas 

afetadas, bem como sobre a sua saúde; e econômicos, que dizem respeito à produtividade e ao 

crescimento econômico, e a fatores como o risco e a incerteza. 

Para que uma determinada política ambiental pública torne-se de fato efetiva, diversos 

tipos de instrumentos podem ser utilizados. Barbieri (2007) e Almeida (2008) identificam 

dois tipos principais: os instrumentos de comando e controle (CEC) e os instrumentos de 

mercado (IM). Os primeiros são determinados legalmente pelas autoridades governamentais, 

não concedendo aos agentes a que se destinam outras opções para solucionar o problema 

ambiental ao qual estão associados. São aplicadas a fontes específicas e determinam como e 

onde, por exemplo, reduzir a poluição. Os IM visam a dar maior flexibilidade aos agentes 

envolvidos, mas sem comprometer os resultados esperados para o problema ambiental em 

questão. Se um agente poluidor fosse, por exemplo, taxado pela quantidade de poluição 

emitida, ele poderia optar por pagar esta taxa, ou então, caso o custo de controle de suas 

emissões de poluição fosse menor do que a taxa cobrada, ele poderia diminuir a quantidade de 

poluição emitida (VARELA, 2001). 

2.4.1.1 OS INSTRUMENTOS DE COMANDO E CONTROLE (CEC) 

Esses instrumentos, também conhecidos como reguladores ou de regulação direta, são 

definidos por Almeida (2008) como sendo “o conjunto de normas, regras, procedimentos e 

padrões a serem obedecidos pelos agentes econômicos de modo a adequarem-se a certas 

metas ambientais, acompanhado de um conjunto de penalidades previstas para os 

recalcitrantes”. Trata-se, portanto, de manifestação do exercício regulador e do poder de 

polícia dos governos, configurando a intenção de impactar diretamente sobre as ameaças reais 

ou potenciais ao meio ambiente. Porém, para que esses instrumentos possam funcionar com 

eficácia, é preciso que os governos tenham capacidade para fiscalizar e punir os infratores 

(BARBIERI, 2007; ALMEIDA, 2008). 
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Os principais CEC são o licenciamento e o zoneamento ambientais, e os padrões, 

sendo este último o mais usado e conhecido na gestão ambiental em todo o mundo. Conforme 

Almeida (2008), os principais tipos de padrões adotados são: 

a) Padrões de qualidade ambiental, que se referem aos limites máximos admitidos para a 

concentração de poluentes no meio ambiente; 

b) Padrões de emissão, que se referem aos limites máximos admitidos para a 

concentração ou quantidade total a ser despejada no meio ambiente; 

c) Padrões tecnológicos, que determinam o uso de tecnologia específica; 

d) Padrões de desempenho, que especificam a percentagem de remoção ou eficiência de 

um determinado processo; e 

e) Padrões de produto e processo, que estabelecem limites para a descarga de efluentes 

por unidade de produção ou processo. 

 

Uma crítica que se faz à opção dos governos pelos CEC é que eles tenderiam a 

provocar acomodação nas empresas, na medida em que várias delas conseguiriam atender às 

exigências ambientais mínimas. Além disso, esses instrumentos dependem de aparato 

regulador e fiscalizador compatível com a extensão de seus objetivos, o que implica custos de 

implantação e manutenção que podem ser vistos pela sociedade como excessivos. 

Mas também existiriam vantagens em favor dos CEC. De início, pode-se apontar que a 

falta de estímulo para melhorar o desempenho ambiental após atender aos padrões 

estabelecidos pelo governo seria um argumento válido apenas se esses padrões 

permanecessem inalterados por longos períodos. Outro fator estaria ligado ao desejo das 

empresas em ganhar competitividade por meio do incremento na sua produtividade 

(BARBIERI, 2007). Com essa perspectiva, segundo Porter e Linde (1995), regulamentações 

ambientais bem elaboradas poderiam, ao contrário do que muitos alegam, estimular o 

surgimento de inovações que permitissem o uso mais eficiente de recursos naturais (matérias-

primas). Isso aconteceria porque, entre outros motivos, a regulamentação poderia educar ou 

alertar as empresas sobre eventuais desperdícios desses recursos em seus processos 

produtivos, ou mesmo sobre aspectos da produção que podem ser potencialmente melhorados.  
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2.4.1.2 OS INSTRUMENTOS DE MERCADO (IM) 

Outra abordagem básica, apontada por Barbieri (2007) e Almeida (2008), para efetivar 

políticas ambientais, alternativa ou complementar aos CEC, são os chamados Instrumentos de 

Mercado (IM). Barbieri (2007) sublinha que, embora criados e administrados em âmbito 

governamental, tais instrumentos se efetivam por meio de transações entre agentes privados 

em mercados regulados. Como exemplo, o autor cita as permissões de emissões 

transferíveis64. Moura (2016) aponta que esse tipo de instrumento se apóia em três princípios: 

o do poluidor-pagador, que diz respeito à internalização das externalidades ambientais 

negativas causadas no processo produtivo; o do usuário-pagador, que diz respeito ao incentivo 

ao uso racional dos recursos naturais; ou o do protetor-recebedor, que se refere à 

compensação aos que arcam com recursos privados para beneficiar o meio ambiente. 

Segundo Almeida (2008), um dos principais tipos de IM são as taxas ambientais – 

basicamente, preços a serem pagos pelo direito de poluir –, das quais o autor destaca: as taxas 

por emissão, em que os valores são proporcionais à carga ou ao volume, como é o caso para 

os efluentes líquidos; as taxas ao usuário, pagamentos diretos por serviços de tratamento 

público ou coletivo de efluentes; as taxas por produto, acrescentadas ao preço de produtos 

poluentes, como é o caso de baterias e combustíveis com alto teor de enxofre; as taxas 

administrativas; para cobrir os custos do estado com o licenciamento, o controle e outros 

serviços; e a taxação diferenciada, aplicada a produtos similares com efeitos ambientais 

diversos. 

Outro exemplo muito comum de IM são os rótulos ambientais, os quais se constituem 

em uma importante fonte de pressão sobre as empresas quando associado ao aumento da 

consciência ambiental dos compradores e consumidores, com reflexos sobre o nível de 

exigência relativo ao desempenho ambiental dos produtos. Os rótulos e as declarações 

ambientais, popularmente conhecidos como selos ambientais ou selos verdes, indicam 

atributos ambientais para produtos e serviços, podendo tomar a forma de símbolos, 
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Trata-se de um sistema no qual um agente pode vender para outro sua quota não utilizada de emissão de 

poluentes (JANNUZZI, 2000). 
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informações em bulas, anúncios publicitários e outros meios de comunicação direta com os 

consumidores (BARBIERI, 2007). 

Incluem-se entre os rótulos ambientais aqueles relativos à eficiência energética, tal 

como o Energy Star, criado em 1992 pela EPA para informar os compradores sobre os 

equipamentos que consomem menos energia, e o Selo PROCEL de Economia de Energia, um 

programa do governo brasileiro para reduzir o desperdício de energia em equipamentos 

elétricos65. A partir de sua criação, em 1993, foram firmadas parcerias junto ao INMETRO, e 

a associações de fabricantes, pesquisadores de universidades e laboratórios, com o objetivo de 

estimular a disponibilidade, no mercado nacional, de equipamentos cada vez mais eficientes 

(BARBIERI, 2007; MME, 2016). 

2.4.1.3 OUTROS INSTRUMENTOS 

Outros instrumentos também estão ao alcance dos governos para implementarem suas 

políticas ambientais. Os instrumentos fiscais, uma dessas opções, realizam-se por meio de 

transferências de recursos entre os agentes privados e o setor público, sob a forma de tributos 

ou subsídios. Estes últimos são renúncias ou transferências de receitas estatais em favor das 

empresas para que reduzam seus níveis de poluição e degradação ambiental, sendo efetivados 

por meio de isenções, reduções e financiamentos em condições especiais, entre outras 

práticas. Como exemplo, pode-se citar a depreciação contábil para equipamentos de proteção 

ambiental, reduzindo a base de lucro tributável para a empresa que os adotam (BARBIERI, 

2007).   

Já os tributos, denominados impostos ou encargos ambientais pela OCDE, atuam no 

sentido inverso, transferindo recursos dos agentes privados para o setor público em 

decorrência de problemas ambientais específicos. São exemplos de tributos ambientais os 

encargos cobrados sobre descarga de poluentes, geralmente calculados com base nas 

características desses poluentes; a tributação para compensar a utilização de serviços públicos, 

tais como a coleta e tratamento de efluentes; a tributação cobrada sobre os preços de produtos 
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São estabelecidos índices de consumo e desempenho para cada categoria de equipamento. Cada equipamento 

candidato ao Selo deve ser submetido a ensaios em laboratórios indicados pela Eletrobrás – a instituição que 

gerencia o programa. Apenas os equipamentos que alcançam esses índices são contemplados com o Selo. 

http://www.procelinfo.com.br/main.asp
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que geram poluição, tais como a gasolina e o carvão; e a tributação que incide sobre produtos 

considerados supérfluos (BARBIERI, 2007). 

O incentivo para o desenvolvimento de ciência e tecnologia, com vista a favorecer o 

surgimento de inovações tecnológicas para produtos e processos que causem menos impacto 

ambiental, também são instrumentos aos quais os governos podem recorrer para uma política 

de mais longo prazo. Caso uma nova solução tecnológica seja desenvolvida e torne-se 

disponível, os subsídios podem contribuir para que outras empresas também tenham acesso a 

ela (BARBIERI, 2007). 

Outro instrumento - objeto de atenção da comunidade mundial desde a Conferência de 

Estocolmo - é a educação ambiental. Seu objetivo é desenvolver uma população consciente e 

preocupada com o meio ambiente, de modo a conviver com ele em harmonia, atuando 

individual e coletivamente para prevenir os problemas ambientais ou ajudar a solucioná-los 

(BARBIERI, 2007). Na prática, a educação ambiental envolve campanhas públicas, o uso dos 

meios de comunicação, seminários, audiências e debates públicos, e outros canais além da 

mera educação formal (ALMEIDA, 2008). 

Também a informação é um instrumento que pode ser eficaz para induzir mudanças no 

desempenho ambiental66 (ALMEIDA, 2008). Conforme Moura (2016), os instrumentos de 

informação baseiam-se na produção e na divulgação de dados sobre qualidade e gestão 

ambiental, estudos, avaliações, diagnósticos, materiais didáticos e conhecimento científico e 

“buscam orientar, influenciar ou persuadir os agentes públicos ou privados a atuarem de 

forma benéfica ao meio ambiente, por meio da disponibilização de informações e da 

disseminação de valores favoráveis ao meio ambiente”.  

Os acordos voluntários públicos são formas diferentes – mais flexíveis - de criar e 

implementar instrumentos de política ambiental. Trata-se de acordos pelos quais as empresas 

se comprometem com o governo, de modo colaborativo, a executar ações que visem a 

melhorar seu desempenho ambiental relativo a um problema ambiental específico. O objeto 

do acordo pode, por exemplo, estar associado ao modo como seriam implementadas medidas 
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Em muitos países, por exemplo, os órgãos de controle ambiental divulgam informações sobre o desempenho 

das várias indústrias no que se refere à poluição (ALMEIDA, 2008). 
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de comando e controle. Esses acordos podem ser negociados – estabelecidos caso a caso, 

conforme a empresa e o problema - ou por adesão – a empresa adere a um programa 

governamental que é válido para todas as empresas, indistintamente (BARBIERI, 2007). 

2.4.1.4 A GESTÃO AMBIENTAL PÚBLICA NO BRASIL 

Foi somente nas últimas décadas que se consolidou no Brasil a ideia de que a proteção 

do meio ambiente e o desenvolvimento econômico e social podem e devem caminhar juntos. 

A título de exemplo, até meados da década de 1970, a poluição industrial ainda era vista no 

País como sinal de progresso. Porém, a degradação ambiental cada vez mais evidente, somada 

à repercussão das discussões sobre o tema em escala mundial, veio a exigir do governo 

brasileiro uma nova postura (BARBIERI, 2007). Segundo Moura (2016), foi sob a égide da 

ONU que se internalizou mais fortemente a temática ambiental no Brasil. A autora destaca 

ainda que “o financiamento internacional de instituições como o Banco Mundial tem 

moldado, durante um longo tempo, as políticas ambientais brasileiras”, podendo-se mesmo 

dizer que “a criação de muitos órgãos ambientais foi resultado da busca em dar uma resposta 

às pressões externas”. 

A Conferência de Estocolmo e a controvérsia suscitada pela posição do governo 

brasileiro naquela ocasião contribuíram para a emergência da temática ambiental nos círculos 

governamentais. O Brasil, ao lado de outros países em desenvolvimento, defendeu a 

prioridade ao crescimento econômico acelerado em detrimento de questões ligadas à 

preservação do meio ambiente. Mesmo que de forma lenta e frágil, a realização do encontro 

de Estocolmo foi um marco na institucionalização dos problemas ambientais no Brasil67 

(LOUREIRO e PACHECO, 1995). Nesse contexto, a criação, em 1973, pelo governo 

brasileiro, da Secretaria Especial do Meio Ambiente é sintomática. Quase ao mesmo tempo, 

diversos estados criam suas agências ambientais especializadas68. No entanto, por esta época, 

seguindo tendência observada em outros países, os problemas ambientais ainda eram 
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Desde então, alguns temas passaram a ser recorrentes no discurso do governo brasileiro sobre a questão 

ambiental: a necessidade de articular a temática ambiental às metas de desenvolvimento; o temor quanto à 

ingerência estrangeira nos assuntos internos do país; a crítica aos países industrializados, vistos como os maiores 

poluidores e, ao mesmo tempo, resistentes a mudanças na ordem econômica internacional (LOUREIRO e 

PACHECO, 1995). 
68

O Estado de São Paulo cria a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) em 1973; o Estado do 

Rio de Janeiro, a Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA) em 1975 (BARBIERI, 2007). 
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percebidos e tratados de maneira isolada e localizada: o meio ambiente desagregado nos 

elementos solo, ar e água, mantendo-se a separação – água, florestas, recursos minerais, etc.- 

dos respectivos recursos naturais. Como reflexo dessa abordagem, a legislação federal 

pertinente era segmentada e dirigida a questões específicas (BARBIERI, 2007) 69. 

Foi a partir da década de 1980 que os problemas ambientais passam a ser considerados 

como generalizados e interdependentes, o que exigia políticas públicas mais integradas. Nesse 

sentido, o advento da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), instituída, em 1981, pela 

Lei nº 6.938/198170 foi o primeiro grande marco legal – e que vem a regendo a política 

ambiental brasileira desde então. 

A PNMA, ainda hoje a maior referência da política ambiental brasileira (BARROS et 

al., 2012), tem como objetivo precípuo "a preservação, melhoria e recuperação da qualidade 

ambiental propícia à vida, visando a assegurar, no País, condições ao desenvolvimento 

econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana 

(...)" (BRASIL, 1981). O modelo de gestão definido pela Política baseia-se no princípio do 

compartilhamento e da descentralização das responsabilidades pela proteção ambiental entre 

os entes federados e os diversos setores da sociedade (MMA, 2006). 

De acordo com a Lei 6.938/1981, são instrumentos da PNMA: 

 O estabelecimento de padrões de qualidade ambiental; 

 O zoneamento ambiental; 

 A avaliação de impactos ambientais; 

 O licenciamento e a revisão de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras; 

 Os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou absorção de 

tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade ambiental;  

 Instrumentos econômicos como concessão florestal, servidão ambiental, seguro 

ambiental, entre outros.  
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São exemplos decorrentes dessa abordagem o Decreto-lei 1.413, de 1975, sobre medidas de prevenção da 

poluição industrial, e a Lei 6.567, de 1978, sobre regime especial para exploração e aproveitamento das 

substâncias minerais. 
70

Mais tarde regulamentada pelo Decreto nº 99.274/1990 (BARBIERI, 2007).  
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Os instrumentos da Política visam a conter, a partir de medidas preventivas e de 

coibição, as atividades econômicas que ameaçam o meio ambiente, materializando-se em 

normas (regulamentos) de comando e controle para atividades de potencial impacto 

ambiental. Traduzem-se, basicamente, em restrições dessas atividades, controle do uso de 

recursos naturais e especificação de tecnologias (BARROS et al., 2012). 

Para atender ao objetivo central da PNMA, foram previstas uma série de ações, em 

especial as seguintes: o planejamento e a fiscalização do uso dos recursos naturais; incentivos 

à produção e instalação de equipamentos e a criação e absorção de tecnologia, voltados para a 

melhoria da qualidade ambiental; educação ambiental em todos os níveis de ensino; e o 

incentivo ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso sustentável e a proteção 

dos recursos naturais (ALMEIDA et al., 2008b). Além disso, para operacionalizá-la, foram 

criados o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) e o Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA), dois dos seus principais mecanismos de caráter institucional. 

Outro importante marco legal foi a promulgação da Constituição Federal de 1988.  A 

nova constituição recepcionou a PNMA e ampliou seus instrumentos legais – por exemplo, ao 

conferir a qualquer cidadão o direito de propor ação popular para defender o meio ambiente71. 

Influenciados pelo Relatório Brundtland, os constituintes incorporaram ao texto constitucional 

o conceito de desenvolvimento sustentável, reservando inteiramente seu Capítulo VI ao meio 

ambiente. Segundo seu 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” 72. Defender e preservar o meio ambiente são, portanto, incumbência estatal em 

seus três níveis de governo, mas também da sociedade brasileira em geral. Outro ponto a 

destacar é que o texto constitucional estabeleceu, em seu Art. 170, a defesa do meio ambiente 

como um dos princípios a serem observados na ordem econômica nacional, “inclusive 

mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de 

seus processos de elaboração e prestação” (BARBIERI, 2007; GRANZIERA, 2012).  

                                                           

 
71

BRASIL, Constituição Federal, 1988, art. 5º, LXXIII. 
72

Segundo Batista (2011), o dispositivo constitucional inclui o meio ambiente na categoria dos direitos difusos, 

visto não ser possível pensar em tutela ambiental de um único bem se estendendo a uma coletividade 

indeterminada, sendo dever do Estado e da sociedade, bem como direito de todos e de ninguém. 
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Em 1989, encerrando uma década de profundas transformações na área ambiental, é 

criado, na esteira do texto constitucional, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), com a missão de formular, coordenar e executar a 

PNMA. 

A partir da década de 1990, ou mais exatamente após a realização da CNUMAD, a 

política ambiental brasileira torna-se mais abrangente, e também mais severa: aprova-se, por 

exemplo, a Lei de Crimes Ambientais, nº 9.605/98, que dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente do País. Com o 

advento da Lei, as pessoas físicas e jurídicas que cometessem as infrações previstas passaram 

a ser responsabilizadas criminalmente, sem prejuízo das ações na esfera cível.  O Ministério 

do Meio Ambiente (MMA) é criado em 1992, com o objetivo de formular a política ambiental 

no País, com o IBAMA passando então a ter atuação mais voltada para a fiscalização 

(SILVA, 2010). E a partir de 1996, como resultado do esforço de descentralização 

empreendido desde a PNMA, todos os estados da Federação passam a dispor de políticas 

ambientais próprias e instituições responsáveis pela sua implementação (SCARDUA e 

BURSZTYN, 2003). 

Em 1997, a publicação da Lei nº 9.433 estabelece o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH), formalizando um arranjo institucional 

baseado em novos princípios de organização para a gestão compartilhada do uso da água 

(SOLA, 2012). Ainda em 1997, é instituída, por meio da nº Lei 9.478, a Política Nacional 

Energética, a qual define políticas e diretrizes para o uso racional das fontes de energia e 

institui o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), com atribuição de propor 

políticas nacionais e medidas específicas para o setor (BRASIL, 1997). 

A Constituição Federal de 1988 já impunha aos governantes a obrigação de promover 

a Educação Ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização da população 

brasileira para a proteção do meio ambiente. Entretanto, foi somente com a Lei nº 9.795, 

promulgada em 1999, que de fato passou a haver no País respaldo formal para operacionalizar 
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esta intenção dos constituintes73. A PNEA, coordenada pelo Órgão Gestor, o MMA e o 

Ministério da Educação (MEC), define a Educação Ambiental como “os processos por meio 

dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 

atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente”, e estabelece critérios 

e normas para a sua implantação, tanto no ensino formal, em instituições públicas e privadas, 

como no não formal, constituindo-se de ações práticas e educativas voltadas à sensibilização 

da coletividade sobre as questões ambientais e à sua organização e participação na defesa do 

meio ambiente (BRASIL, 1999, 2014). 

O início do Século 21 é marcado por uma maior participação dos diversos setores da 

sociedade na política ambiental do País, o que vem a refletir no aumento dos conselhos 

deliberativos e consultivos. Em 2001, é instituído o Conselho de Gestão do Patrimônio 

Genético (CGEN), que hoje possibilita a participação dos povos indígenas, das comunidades 

locais, das empresas e de organizações ambientalistas como convidados permanentes com 

direito a voz. Em 2003, são criadas a Comissão Nacional de Biodiversidade (CONABIO) e a 

Comissão Nacional de Florestas (CONAFLOR), com representantes do governo e da 

sociedade civil (SILVA, 2010). Além disso, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos 

(CNRH) ganha novos membros, dentre os quais estão representantes dos irrigantes, 

pescadores, concessionárias e autorizadas de geração hidrelétrica, prestadores de serviço 

público de abastecimento de água e esgotamento sanitário, profissionais de lazer e turismo, 

entre outros usuários (IPEA, 2012a). 

Também ocorrem mudanças no quadro institucional da União. Logo no ano 2000, é 

criada a Agência Nacional de Águas (ANA)74 com o objetivo de implementar, em sua esfera 

de atribuições, a Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433/97). Desde então, a 

ANA vem trabalhando, principalmente, na implementação do Plano Nacional de Recursos 

Hídricos (PNRH), no gerenciamento de bacias hidrográficas federais (por meio dos comitês 

de bacias), no enquadramento e monitoramento de rios e na outorga e na cobrança para o uso 

da água (MOURA, 2016). 
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Com a Lei 9.795/99, que dispõe sobre a educação ambiental e institui a Política Nacional de Educação 

Ambiental, o Brasil tornou-se o primeiro país da América Latina a ter uma política nacional especificamente 

voltada para o tema.  
74

Uma autarquia federal vinculada ao MMA. 
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Em 2007, a área ambiental da União passa por outra importante transformação 

organizacional: a Medida Provisória 366/07 impõe o desmembramento do IBAMA em duas 

autarquias. Com o nome original, permaneceria a encarregada de licenciamentos ambientais, 

autorizações de uso dos recursos naturais, além da fiscalização, monitoramento e controle 

ambiental. Para a nova autarquia, o Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio), foram transferidas as funções de “propor, implantar, gerir, 

proteger, fiscalizar e monitorar as unidades de conservação federais” (MMA, 2009)75. 

A primeira década deste século termina com o lançamento, em 2010, da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), marco legal (Lei nº 12.305/10) que coloca o Brasil em 

pé de igualdade com os principais países desenvolvidos no que concerne a essa questão em 

particular. Um de seus pontos mais importantes é a introdução da responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e a logística reversa76 associada (MMA, 

2017b). Nos termos da PNRS, a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos é o "conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços 

públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume de 

resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os impactos causados à saúde 

humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos” (BRASIL, 2010).  

Nos últimos anos, vem ocorrendo a consolidação da política ambiental brasileira 

desenhada nas décadas anteriores. Um novo Código Florestal, regido pela Lei nº 12.651, foi 

aprovado - após vários anos de discussão no Congresso Nacional - em 2012, estabelecendo 

normas gerais para a proteção da vegetação, Áreas de Preservação Permanente e as áreas 

de Reserva Legal, a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle 

da origem dos produtos florestais, entre outras providências (BARROS et al., 2012; BRASIL, 

2012). Adicionalmente, está em tramitação no Congresso Nacional, desde 2013, uma proposta 

para regular as atividades de mineração, impondo, inclusive, regras mais rígidas para as 
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Naquele momento, havia 288 unidades de conservação no País, contra 130 em 1989, ano em que o IBAMA foi 

criado (MMA, 2009). 
76

A PNRS define a logística reversa como um "instrumento de desenvolvimento econômico e social 

caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição 

dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, 

ou outra destinação final ambientalmente adequada” (BRASIL, 2010). 

http://www.infoescola.com/meio-ambiente/reserva-legal/
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mineradoras em relação à prevenção de acidentes e recuperação ambiental77. Algumas das 

mudanças encaminhadas – como, por exemplo, a criação de um plano de contingenciamento 

no caso de acidentes - foram motivadas pelo rompimento da barragem de rejeitos de minério 

de ferro em Mariana, Minas Gerais. 

Como visto até aqui, o arcabouço institucional relativo à gestão ambiental pública no 

Brasil foi construído gradativamente, sendo a PNMA o principal mecanismo para estruturar o 

conjunto de órgãos e instituições, nas três esferas de governo, que passou a se organizar sob a 

forma de um sistema nacional, o SISNAMA78 (MOURA, 2016). Esse sistema é apresentado a 

seguir. 

2.4.1.4.1 O SISNAMA 

O SISNAMA é constituído pelos órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e pelas fundações instituídas pelo poder público, responsáveis todos 

pela proteção e melhoria da qualidade ambiental no País. No seu modelo de funcionamento, 

os órgãos federais têm o papel de coordenar e emitir normas gerais para a aplicação da 

legislação ambiental em todo o país. Também são responsáveis, pela troca de informações, a 

formação de consciência ambiental, a fiscalização e o licenciamento ambiental de atividades 

cujos impactos afetem dois ou mais estados, dentre outras ações. Aos órgãos estaduais cabem 

as mesmas atribuições, observado o âmbito de competência no arranjo federativo: criação de 

leis e normas complementares, estímulo ao crescimento da consciência ambiental, 

fiscalização e licenciamento de obras que possam causar impacto em dois ou mais 

municípios. Essa lógica também é replicada nos municípios, que contam com seus próprios 

órgãos normativos e de controle. O CONAMA, por sua vez, é o órgão consultivo e 

deliberativo do SISNAMA, concebido na forma de um colegiado representativo de cinco 

setores, a saber: órgãos federais, estaduais e municipais, setor empresarial e sociedade civil 

(MMA, 2006, 2016; BARBIERI, 2007).  

                                                           

 
77

O Projeto de Lei 5.807/2013 aguarda apreciação do Congresso Nacional. A proposta trata sobre a regulação 

das atividades, cria o Conselho Nacional de Política Mineral (CNPM) e a Agência Nacional de Mineração 

(ANM). Caso venha a ser aprovada, a matéria instituirá um novo marco regulatório da mineração (BRASIL, 

2017). 
78

Contudo, segundo Moura (2016), “apesar de ter sido instituído há mais de três décadas, o SISNAMA ainda não 

se encontra efetivamente estruturado e articulado como um sistema nacional”.  
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O arcabouço institucional básico relativo ao sistema brasileiro de gestão ambiental é 

mostrado na Figura 3. 

Figura 3 - Estrutura do SISNAMA. 

 

Fonte: Elaboração própria 

O Conselho de Governo - praticamente inativo até os dias de hoje (MOURA, 2016) – 

é constituído por todos os ministros de Estado, pelos titulares essenciais da Presidência da 

República e pelo Advogado Geral da União e tem a finalidade de assessorar o presidente da 

República na formulação da política nacional e nas diretrizes governamentais para o meio 

ambiente e os recursos ambientais (Lei nº 9649/1998). 

O CONAMA é o órgão colegiado de caráter deliberativo e consultivo do SISNAMA, 

tendo a finalidade de assessorar, estudar e propor ao conselho de governo e demais órgãos 

ambientais diretrizes e políticas governamentais para o meio ambiente e deliberar, no âmbito 

de suas competências, sobre normas e padrões para um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado (Decreto nº 3.942/2001). Suas competências abrangem a responsabilidade de 

estabelecer critérios e padrões ambientais - normalmente expressos na forma de resoluções - e 

o papel político-estratégico de articular as políticas ambientais e promover os objetivos da 

PNMA (MOURA, 2016).   

O MMA atua como órgão central do Sistema. Suas principais finalidades são a de 

planejar, coordenar, supervisionar e controlar as ações relativas ao meio ambiente, bem como 

formular e executar a política nacional do meio ambiente, tendo em vista a preservação, 

conservação e uso racional dos recursos naturais renováveis (Lei nº 8.746/1993).  De acordo 

com isso, estão entre suas principais áreas de competência: a política nacional do meio 

ambiente e dos recursos hídricos; política de preservação, conservação e utilização sustentável 

de ecossistemas, e biodiversidade e florestas; proposição de estratégias, mecanismos e 
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instrumentos econômicos e sociais para a melhoria da qualidade ambiental e do uso 

sustentável dos recursos naturais; e as políticas para integração do meio ambiente e produção 

(Lei nº 10.683/2003). 

O IBAMA, uma autarquia federal vinculada ao MMA, atua essencialmente como 

órgão executor. De fato, entre suas competências está a de executar e fazer executar a PNMA, 

como também, promover a preservação, a conservação, o uso racional, a fiscalização, o 

controle e o fomento dos recursos naturais. A partir da criação do ICMBio, a atuação do 

Instituto se concentra, principalmente, nas ações de controle, monitoramento, fiscalização e 

licenciamento ambiental. É responsável, ainda, pela elaboração do Relatório de Qualidade do 

Meio Ambiente (RQMA)79, entre outras atividades (MOURA, 2016). 

Os Órgãos Seccionais são entidades estaduais responsáveis pela execução de 

programas, projetos e pelo controle e fiscalização ambiental nos estados, ou seja, as 

secretarias estaduais de meio ambiente e os institutos criados para defesa ambiental. E os 

Órgãos Locais, por sua vez, são entidades municipais responsáveis pelo controle e 

fiscalização ambiental no âmbito dos municípios (BARBIERI, 2007). 

2.4.2 A GESTÃO AMBIENTAL EMPRESARIAL 

A gestão ambiental empresarial (ou privada) pode surgir tanto em função da 

necessidade de resposta às exigências do governo, como também em resposta às novas 

exigências de mercado, tais como pressões de consumidores e importadores, da antecipação 

de regulação futura específica, das vantagens competitivas com relação aos concorrentes ou 

da percepção de novos nichos de mercado a serem ocupados. 

No que concerne à gestão ambiental empresarial, destaca-se de imediato a família de 

normas técnicas da série ISO 14000, desenvolvidas e atualizadas no âmbito da ISO pelo 

Comitê Técnico 207 (TC 207, na sigla em inglês) e seus subcomitês e grupos de trabalho. 

                                                           

 
79

Trata-se de um documento de publicação periódica, previsto pela PNMA, que visa a apresentar o panorama do 

estado da qualidade ambiental no Brasil. O público alvo são os gestores de meio ambiente federais, estaduais e 

municipais, atores privados de educação e pesquisa, organismos internacionais, ONGs; meios de comunicação e 

o público em geral (IBAMA, 2016). 
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As primeiras normas dessa série datam de 1996, e tratam de Sistemas de Gestão 

Ambiental (SGA). Desde então, várias outras normas foram publicadas sobre diversos 

tópicos, tais como: auditoria, rotulagem e desempenho ambiental, avaliação do ciclo de vida 

do produto, e gestão de GEE. Em 2001, foi desenvolvida a ISO 14015, que define as 

avaliações ambientais de localidades e organizações. Em 2002, foi criada a ISO 19011, que 

substituiu as normas ISO 14010, 14011 e 14012, e que estabelece os guias sobre auditorias da 

qualidade e do meio ambiente, unindo a avaliação dos dois sistemas de gestão.A rotulagem 

ambiental foi estabelecida pela série de normas ISO 14020, 14021, 14024 e 14025, a qual 

depois se integrou a 14027. Para avaliar o desempenho ambiental, utilizam-se as diretrizes das 

normas ISO 14031 e 14032, e a análise do ciclo de vida é, atualmente, dada pela série ISO 

14040, 14044, 14047, 14048 e 14049. A norma ISO 14050 define a terminologia utilizada nas 

normas anteriores, e a ISO 14062 estabelece a integração dos aspectos ambientais no projeto e 

desenvolvimento de produtos, o chamado “ecodesign” (BARBIERI, 2007; PERES et al., 

2010). Atualmente, existem em vigor 35 normas da série 14000, as quais podem ser 

visualizadas no Quadro 1, juntamente com o ano publicação de suas primeiras versões.   

Quadro 1 – Normas da série ISO 14000 em vigor 

Norma  Descrição Ano  

14001 Sistema de Gestão Ambiental: Especificação e guia para uso 1996 

14004 Sistema de Gestão Ambiental: Princípios gerais, sistemas e técnicas de suporte 1996 

14005 Sistemas de Gestão Ambiental: Diretrizes para a implantação em fases de um SGA 2001 

14006 Sistemas de Gestão Ambiental: Diretrizes para incorporar o design ecológico 2011 

14015 Gestão ambiental - Avaliação ambiental de áreas e organizações 2001 

14020 Rotulagem ambiental: Objetivos e princípios 2000 

14021 Rótulos e declarações ambientais - Reclamações ambientais autodeclaradas (rotulagem 

ambiental de Tipo II) 

1999 

14024 Rótulos e declarações ambientais - Rotulagem ambiental de tipo I - Princípios e 

procedimentos 

1999 

14025 Rótulose declarações ambientais - Declarações ambientais tipo III - Princípios e 

procedimentos 

2006 

14027 Rótulos e declarações ambientais - Desenvolvimento de regras de categoria de produto 2017 

14031 Avaliação do desempenho ambiental 1999 

14033 Gestão ambiental - Informação ambiental quantitativa - Orientações e exemplos  2012 

14034 Gestão ambiental - Verificação da tecnologia ambiental  2016 
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14040 Avaliação do ciclo de vida: Princípios e procedimentos 2006 

14044 Avaliação do ciclo de vida: Requisitos e orientações 2006 

14045 Avaliação do ciclo de vida: Avaliação da eco-eficiência dos sistemas de produtos - 

Princípios, requisitos e diretrizes 

2012 

14046 Gestão ambiental - Pegada de água - Princípios, requisitos e diretrizes 2014 

14047 Gestão ambiental - ACV - Exemplos ilustrativos sobre como aplicar o ISO 14044 para 

situações de avaliação de impacto 

2012 

14048 Gestão ambiental - ACV - Formato da documentação de dados  2002 

14049 Gestão ambiental - ACV - exemplos ilustrativos sobre como aplicar ISO 14044 à 

definição de metas e escopo e análise de inventário 

2012 

14050 Guia dos princípios ISO/TC 207 Terminologia de trabalho  1999 

14051 Gestão ambiental - Diretrizes para princípios gerais e estrutura de contabilidade de 

custos de fluxo de materiais 

2011 

14052 Gestão ambiental - Contabilidade de custos do fluxo de materiais - Orientação para 

implementação prática em uma cadeia de suprimentos 

2017 

14062 Gestão ambiental - Integração de aspectos ambientais em design e desenvolvimento de 

produtos 

2002 

14063 Gestão ambiental - Comunicação ambiental - Diretrizes e exemplos  2006 

14064-

1 

GEE: Especificações variadas para quantificação e monitoramento 2006 

14064-

2 

GEE: Especificação com orientação no nível do projeto para quantificação, 

monitoramento e relatório de redução de emissões de gases de efeito estufa ou 

melhorias de remoção 

2006 

14064-

3 

GEE: Especificação com orientação para validação e verificação de asserções de gases 

de efeito estufa 

2006 

14065 Gases do efeito estufa: Requisitos para validação e verificação para uso em acreditação 2007 

14066 Gases do efeito estufa: Requisitos de competência para avaliadores em validação e 

verificação 

2011 

14067 Gases do efeito estufa: Pegada de carbono dos produtos – requisitos e diretrizes para 

quantificação e comunicação 

2013 

14069 Gases do efeito estufa: Quantificação e notificação de emissões para organizações 2013 

14071 Gestão ambiental - ACV - Processos de revisão crítica e competências dos revisores: 

Requisitos e diretrizes adicionais para ISO 14044: 2006 

2014 

14072 Gestão ambiental - ACV - Requisitos e orientações para a avaliação do ciclo de vida 

organizacional 

2014 

14073 Gestão ambiental - Pegada da água - Exemplos ilustrativos sobre como aplicar a ISO 

14046 

2017 

Fonte: Elaboração própria, com base em ISO (2017). 

O desenvolvimento dessas normas tem ocorrido de maneira relativamente rápida ao 

longo dos anos. De fato, 23 outras normas dessa série já encontram-se em estágio de 

desenvolvimento ou revisão (ISO, 2017).  
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A gestão ambiental empresarial organiza-se hoje em torno dessa série de normas. Os 

rótulos ambientais, por exemplo, podem ser usados pro-ativamente pelas empresas como 

instrumento de estratégia de marketing. O marketing ambiental, também conhecido como 

marketing ecológico ou “marketing verde”, tem como essência a disponibilização de produtos 

ou serviços com atrativos ligados ao (suposto) baixo impacto ambiental que causam 

(TAVARES e FERREIRA, 2012). É o caso, por exemplo, da Natura, empresa brasileira de 

cosméticos que se tornou um caso de referência em marketing verde com sua linha Ekos80. 

Cabe lembrar, no entanto, que o marketing ecológico também pode ser usado de forma a 

enganar os consumidores. Isso ocorre quando certas empresas, aproveitando-se de eventuais 

imprecisões conceituais relacionadas à “economia verde”, passam a estilizar suas embalagens 

usando cores, símbolos ou figuras que remetam à preservação ambiental81, sem que, de fato, 

haja qualquer diferencial que justifique tal qualificação. Esse artifício de induzir o consumidor 

a acreditar que está adquirindo produtos ou serviços ecologicamente diferenciados é 

denominado “greenwashing”, ou “maquiagem verde” (MONTEIRO e KEMPFER, 2017).   

Outra fonte de pressão pode vir dos investidores que procuram minimizar os riscos 

para a rentabilidade futura decorrentes de passivos ambientais das empresas nas quais 

investiram ou pretendem investir. Por conta disso, já existem diversos indicadores para 

informar aos mercados sobre a situação das empresas em relação às posturas ambientais. Por 

exemplo, o Dow Jones Sustainability Indexes foi criado em 1999 pela Dow Jones and SAM 

Group. No Brasil, o Índice de Sustentabilidade Empresarial, lançado em 2005, procura refletir 

o retorno de uma carteira de ações de empresas com os melhores desempenhos em termos 

econômicos, sociais e ambientais (BARBIERI, 2007). 
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Para essa linha de produtos, a empresa criou o Programa de Certificação de Fornecedores de Produtos 

Florestais para as áreas e reservas com as quais se relaciona, visando garantir que os recursos da flora brasileira 

sejam extraídos de forma social e ambientalmente correta. Em síntese, o programa é composto por seis etapas: 

auditoria do local de origem dos ativos, elaboração de um plano de manejo, avaliação do impacto ambiental e 

social, implantação do plano de manejo, obtenção do certificado e monitoramento periódico (RIBAS e SMITH, 

2006).  
81

Algumas ainda expõem selos, certificados e até prêmios de sustentabilidade que não possuem lastro de verdade 

(MONTEIRO e KEMPFER, 2017). 
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2.5  RESUMO ESQUEMÁTICO 

Diante do panorama descrito até aqui, pode-se perceber que os segmentos 

genericamente envolvidos com a temática ambiental participam de diferentes maneiras. Os 

governos tornam-se mais (ou menos) sensíveis às pressões relacionadas à defesa do meio 

ambiente, postura que se materializa em legislações ambientais mais (ou menos) restritivas, 

com desdobramentos em suas políticas públicas82 de um modo geral. As organizações 

intergovernamentais (PNUMA, por exemplo) e organizações da sociedade civil (ONGs 

ambientalistas, por exemplo) pressionam por maiores exigências ambientais para produtos e 

serviços ofertados em escala nacional, regional e mundial. Os compradores e consumidores 

passam a considerar cada vez mais (ou menos) seriamente o desempenho ambiental nas suas 

decisões de compra, privilegiando (ou não) os produtos e serviços que causem menos impacto 

ao meio ambiente. E os produtores e fornecedores, reagindo ou mesmo antecipando-se a essas 

mudanças regulatórias e culturais, implantam modificações em seus produtos, processos e 

serviços, de forma a ganharem (ou não perderem) mercado. 

2.6  OUTROS ATORES GOVERNAMENTAIS IMPORTANTES 

Moura (2016) observa que, no tocante ao governo brasileiro, a complexidade e 

transversalidade inerentes às questões ambientais exigem não apenas o desenvolvimento das 

instituições ambientais stricto sensu - ou seja, das instituições que compõem o SISNAMA -, 

mas também uma razoável articulação e comunicação entre os demais órgãos e instituições 

cujas políticas afetam o meio ambiente. Segundo a autora, a área ambiental sofre, 

essencialmente, com os conflitos entre interesses públicos e privados, porém muitas vezes a 

divergência se dá entre as próprias instituições governamentais de áreas diferentes do 

governo, sendo possível perceber – no âmbito do CONAMA, por exemplo - que os interesses, 

não raro, são francamente opostos e irreconciliáveis, e não apenas conflitantes83. Pela 
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 As políticas públicas podem ser implementadas de formas distintas, podendo ser altamente centralizadoras, ou 

materializadas em parceria com outras instituições e esferas de governo e até mesmo com organizações da 

sociedade civil organizada. Mas podem também se dar por meio de ações terceirizadas, desconcentradas ou 

ainda descentralizadas para outras esferas de governo (SCARDUA e BURSZTYN, 2003).  
83

Não apenas no Brasil, os órgãos responsáveis pelas políticas ambientais frequentemente se tornam “ilhas 

burocráticas”, isolados de outros órgãos que afetam o meio ambiente. Além disso, de forma geral, os órgãos 

ambientais raramente são suficientemente poderosos para influenciar a maioria das decisões de caráter 

econômico que gera impactos significativos sobre o meio ambiente (MOURA, 2016). A recente eleição de 
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especificidade da temática ambiental, continua ela, as funções de proteção e conservação 

ambientalseriam mais eficazes se também absorvidas e internalizadas por outros órgãos 

federais que tomam, cotidianamente, decisões que afetam o meio ambiente e possuem 

recursos orçamentários muito superiores. 

Por esse motivo, e em alinhamento com o objetivo e o escopo deste trabalho, faz-se 

necessário apresentar outros atores governamentaise empresariais que têm ou podem vir a ter 

influência significativa sobre a quantidade e o nível das exigências ambientais em território 

brasileiro no futuro. A seleção desses atores levou em consideração a importância dos 

mesmos na relação de suas atividades com o meio ambiente. 

2.6.1 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), órgão que pertence 

ao Executivo Federal, tem a função de integrar os aspectos mercadológico, tecnológico, 

científico, ambiental e organizacional do setor produtivo e também dos setores de 

abastecimento, armazenagem e transporte de safras, além da gestão da política econômica e 

financeira para o agronegócio. Sua missão é garantir a segurança alimentar da população 

brasileira e a produção de excedentes para exportação, fortalecendo o setor agropecuário e 

favorecendo a inserção da produção brasileira no mercado internacional (IPEA, 2012b). 

O setor agropecuário vem se destacando na economia brasileira nas últimas décadas 

por seu expressivo aumento em produtividade e sua crescente importância para a manutenção 

do equilíbrio da balança comercial do país. No entanto, é fato conhecido que as atividades do 

setor tradicionalmente geram impactos no meio ambiente, quer sejam pela adoção de uma 

dada tecnologia quer seja pelo uso de insumos agroquímicos84. Segundo Feix et al. (2010), as 

principais categorias de impactos ambientais relacionados ao cultivo agrícola são: (i) os 

efeitos para a saúde humana, causados por fertilizantes, defensivos agrícolas e metais pesados, 

                                                                                                                                                         

 

 

Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos, com a posterior revogação de importantes medidas 

ambientais tomadas pelo presidente anterior, é um bom exemplo disso. 
84

Basicamente, fertilizantes, inoculantes, corretivos e defensivos agrícolas (FEIX et al. 2010). 
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por meio da contaminação da água e de produtos alimentícios, além dos depósitos ácidos 

causados por emissões de amoníaco dos fertilizantes; (ii) a erosão do solo e a conseguinte 

sedimentação das águas costeiras e superficiais que causam danos à infraestrutura e à 

propriedade; e (iii) perdas na fauna e flora silvestres e de diversidade biológica, bem como 

danos ao equilíbrio e resistência dos ecossistemas como resultado da degradação do solo; 

contaminação de águas costeiras, superficiais e freáticas, causada por fertilizantes e 

agrotóxicos.  

Um dos grandes e atuais desafios para o desenvolvimento brasileiro é manter o 

crescimento da produção agropecuária e, ao mesmo tempo, reduzir os impactos dessa 

produção sobre os recursos naturais - os quais são comprometedores dos ecossistemas 

agrícolas. Esse desafio surge em meio aos debates internacionais e às pressões cada vez 

maiores da sociedade por um novo modelo de desenvolvimento que seja capaz de conciliar o 

crescimento econômico e a proteção e conservação do meio ambiente. Só muito recentemente 

as políticas governamentais para o setor agropecuário começaram a atentar para as questões 

relativas à sustentabilidade ambiental e a estabelecer programas e metas com esse objetivo 

(FEIX et al. 2010; IPEA, 2012b). 

Com o intuito de promover o desenvolvimento sustentável da agropecuária e a 

segurança e competitividade de seus produtos com o mínimo impacto ambiental possível, o 

MAPA coordena uma série de iniciativas, dentre as quais é possível citar: 

 O Cadastro Ambiental Rural – CAR: registro público eletrônico de âmbito 

nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as 

informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados 

para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao 

desmatamento. 

 Plano ABC: Visa promover a redução das emissões de Gases de Efeito Estufa na 

agricultura, conforme preconizado na Política Nacional sobre Mudanças do Clima 

(PNMC) melhorando a eficiência no uso de recursos naturais, aumentando a 
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resiliência de sistemas produtivos e de comunidades rurais e possibilitar a 

adaptação do setor agropecuário às mudanças climáticas. 

 Produção Orgânica85: Aprovar e regulamentar a cultura e comercialização dos 

produtos orgânicos no Brasil, estabelecendo mecanismos para produção animal e 

vegetal, extrativismo sustentável orgânico, processamento, envase, rotulagem, 

transporte, armazenamento e comercialização destes produtos, Para tanto, o 

MAPA institui o Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica os 

produtos comercializados diretamente aos consumidores que tenham sido 

verificados por organismo de avaliação da conformidade acreditado pela CGCRE e 

credenciado junto ao Ministério. 

 Registro de Produtos Agrotóxicos – Sistema Agrofit: Registro de agrotóxicos 

fitossanitários conforme marca comercial, cultura, ingrediente ativo, classificação 

toxicológica e classificação ambiental.  

Vinculada ao MAPA encontra-se a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA), a qual tem por missão institucional viabilizar soluções de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da agricultura, em benefício da sociedade 

brasileira. Dentre aqueles nos quais a EMBRAPA atua, consta o tema dos “serviços 

ecossistêmicos e ambientais”. Os serviços ecossistêmicos incluem serviços de provisão, tais 

como alimentos e água; regulação, tais como a regulação de inundações, secas, degradação do 

solo; serviços de suporte, tais como formação do solo e ciclagem de nutrientes; e serviços 

culturais, como de lazer, espiritual, religioso e outros benefícios não materiais Já os serviços 

ambientais são definidos como os benefícios ambientais resultantes de intervenções 

intencionais da sociedade na dinâmica dos ecossistemas, referindo-se ao manejo 

conservacionista do solo, da água, restauração florestal, dentre outros (EMBRAPA, 2017).  
                                                           

 
85

Conforme a Lei Nº 10.831 de 2003, considera-se produto da agricultura orgânica ou produto orgânico, seja ele 

in natura ou processado, aquele obtido em sistema orgânico de produção agropecuário ou oriundo de processo 

extrativista sustentável e não prejudicial ao ecossistema local. Por seu turno, ainda segundo a referida Lei, 

considera-se sistema orgânico de produção agropecuária todo aqueleem que se adotam técnicas específicas, 

mediante a otimização do uso dos recursosnaturais e socioeconômicos disponíveis e o respeito à integridade 

cultural dascomunidades rurais, tendo por objetivo a sustentabilidade econômica e ecológica, amaximização dos 

benefícios sociais, a minimização da dependência de energia nãorenovável, empregando, sempre que possível, 

métodos culturais, biológicos emecânicos, em contraposição ao uso de materiais sintéticos, a eliminação do uso 

deorganismos geneticamente modificados e radiações ionizantes, em qualquer fase doprocesso de produção, 

processamento, armazenamento, distribuição ecomercialização, e a proteção do meio ambiente. 
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2.6.2 MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS  

O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), outro órgão que 

pertence ao Executivo Federal, tem a missão de formular, executar e avaliar políticas públicas 

para a promoção da competitividade, do comércio exterior, do investimento e da inovação nas 

empresas e do bem-estar do consumidor brasileiro (MDIC, 2017). 

O Ministério possui, distribuídos em sua estrutura regimental, diversas ações e 

programas que guardam relação com a área ambiental, dentre os quais, é possível citar: 

 Coordenação Geral das Indústrias Químicas e Transformados Plásticos 

(CGTP): Tem como objetivo fomentar a adoção pelas empresas de práticas 

ambientalmente sustentáveis na produção de bens e serviços. Iniciativas: 

criação de banco de dados de tecnologias de baixo carbono; fomento à redução 

de emissões nos setores industriais; realização de inventários corporativos de 

emissões. 

 Plano Brasil Maior: Que objetiva aliar o desenvolvimento industrial com a 

proteção ambiental mediante exploração das sinergias entre competitividade e 

melhoria da eficiência energética e de uso de materiais de produtos e 

processos. O cenário internacional de crescente preocupação com a questão 

ambiental demanda, da indústria, um padrão de ação que introduza a variável 

ambiental em todas as etapas de seu planejamento e de suas atividades. 

 Plano Indústria: Que objetiva preparar a indústria nacional para um cenário 

futuro, que já se desenha, em que a produtividade-carbono, que equivale à 

intensidade de emissões de gases de efeito estufa por unidade de produto, será 

tão importante quanto a produtividade do trabalho e dos demais fatores para 

definir a competitividade internacional da economia. Para tanto, será 

necessário estabelecer sistemas de gerenciamento de emissões de gases de 

efeito estufa da atividade industrial como ferramenta de melhoria da 

competitividade, num processo semelhante ao ocorrido com a implantação dos 

sistemas de gestão ambiental no passado. 

 Atuação na Implementação da PNRS, no comitê interministerial e em seus 

grupos de trabalho. 
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 Coordenação do GTT Eletroeletrônicos: Que objetiva promover ampla 

discussão acerca de modelo(s) de sistema de logística reversa para o setor, com 

a participação de atores do setor público e privado vinculados a essa cadeia 

produtiva e o processamento de seus resíduos, a fim de subsidiar o GTA 

(Grupo Técnico de Assessoramento) e o Comitê Orientador na tomada de 

decisões pertinentes ao tema; analisar, estudar e apresentar propostas sobre 

matéria relacionada aos resíduos de equipamentos eletroeletrônicos. 

 Departamento de Tecnologias Inovadoras da Secretaria de Inovação (SI): 

Que trata de negociações internacionais relacionadas à temática de Barreiras 

Técnicas ao Comercio. Nesse sentido, o Departamento tem acompanhado, com 

especial atenção, o desdobramento de negociações sobre meio ambiente, 

principalmente quando se aventa a possibilidade de imposição de restrições 

comerciais e regras de manejo ambiental. A grande preocupação é com a 

eventual criação de exigências, não raro desnecessárias, capazes de afetar a 

competitividade da indústria nacional, especialmente o acesso a novas 

tecnologias. De tal sorte, a SI está alerta para as implicações dos acordos 

multilaterais de meio ambiente no âmbito da ONU, bem como para as 

negociações no âmbito da OMC. A esse respeito, destacam-se assuntos 

referentes à regulamentação da União Européia para substâncias químicas (a já 

mencionada diretiva REACH), a bens ambientais, ao movimento 

transfronteriço de organismos vivos modificados, a poluentes orgânicos 

persistentes, mercúrio, movimento transfronteriço de resíduos, fontes 

renováveis de energia, etc. 

Além dos órgãos já mencionados, é importante também descrever o comportamento 

do setor empresarial. As legislações ambientais, em regra, causam uma série de restrições aos 

setores industrial, agropecuário e de serviços, fazendo com que as instâncias do poder público 

que elaboram essas legislações tornem-se alvos de pressão política do empresariado. 

Conforme Cabral (2007) explica: 

Em resposta às pressões políticas dos movimentos 

ambientalistas e de organismos internacionais, além da 

necessidade de se enquadrar às normas ambientais dos 

países onde operam, segmentos do empresariado 
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industrial incorporaram a variável ambiental a suas 

agendas, reestruturando a gestão dos processos 

produtivos e o padrão de relacionamento com o Estado e 

a sociedade civil. 

2.6.3 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA 

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) é a representante da indústria brasileira, 

congregando 27 federações de indústrias e 1.250 sindicatos patronais, aos quais são filiadas 

quase 700 mil indústrias. É o órgão máximo do sistema sindical patronal da indústria no País 

e, desde a sua fundação, em 1938, defende os interesses da indústria nacional e atua na 

articulação com os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de diversas entidades e 

organismos no Brasil e no exterior (CNI, 2017). 

A atuação da CNI com relação à temática ambiental dá-se principalmente na 

articulação política com órgãos governamentais. Um dos objetivos da CNI é alcançar um 

marco regulatório ambiental simplificado, tendo inclusive classificado como “urgente” a 

necessidade de reformulação de políticas fundamentadas em comando e controle. Além disso, 

atua também na definição de posições junto ao governo nas negociações internacionais que 

afetem, direta ou indiretamente, a indústria (CNI, 2016).   

2.6.4 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA AGRICULTURA E PECUÁRIA 

DO BRASIL 

A Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) tem como 

missão representar, organizar e fortalecer os produtores rurais brasileiros de pequeno, médio e 

grande porte. Defende, também, seus direitos e interesses, promovendo o desenvolvimento 

econômico e social do setor agropecuário. Para tudo isso se tornar realidade, a CNA congrega 

associações e lideranças rurais e participa, de forma ativa e permanente, das discussões e 

decisões sobre a política nacional agrícola (CNA, 2017a). 

A CNA também atua, com relação à temática ambiental, principalmente na articulação 

política com órgãos governamentais. Para tanto, dispõe em seu organograma de uma 

Comissão Nacional de Meio Ambiente, formada por representantes das Federações de 

Agricultura e Pecuária dos Estados e por entidades integrantes do agronegócio. São ações 

dessa Comissão: induzir e apoiar estudos e pesquisas sobre a relação entre agropecuária e 
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meio ambiente; fortalecer a comunicação do sistema CNA e melhorar a imagem do setor 

agropecuário; promover, desenvolver e utilizar tecnologias de boas práticas agrícolas; garantir 

a compensação financeira ao produtor rural pela manutenção de áreas com relevância 

ambiental; minimizar a ingerência internacional contra o desenvolvimento do agronegócio e 

contribuir para que a legislação ambiental seja eficiente e condizente com a realidade do 

produtor (CNA, 2017b). 
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3  A INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE E A ACREDITAÇÃO 

Infraestrutura de Qualidade (IQ) é o termo genérico concebido pela International 

Organization for Standardization (ISO) para expressar a totalidade da rede institucional, 

formada por entes públicos ou privados, e o marco legal que a regula, responsáveis por 

formular, editar e implementar normas técnicas e dar evidência aceitável de seu cumprimento, 

por meio da metrologia, avaliação da conformidade e acreditação (GOTHNER, 2011; ISO; 

UNIDO, 2013). Essa estrutura pode ser visualizada na Figura 4. 

Figura 4 - Representação da Infraestrutura de Qualidade (IQ). 

 

 

Fonte: Elaboração própria, com base em (GOTHNER, 2011; ISO; UNIDO, 2013) 

Nessa concepção de natureza sistêmica, a metrologia responde pela exatidão e 

confiabilidade das medições inerentes aos processos produtivos e transações comerciais em 

geral. Sem a capacidade de determinar o comprimento, a massa, o volume, o tempo e a 

temperatura, mesmo as operações mais simples seriam extremamente dificultadas. Não faria 

nem mesmo sentido estabelecer requisitos quantitativos para os produtos, porque não haveria 

meios práticos de aferi-los. Uma consistente estrutura nacional de metrologia é, portanto, 
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fundamental para viabilizar o comércio justo e a qualidade de um modo geral (ISO; UNIDO, 

2013).     

A normalização, e também a regulamentação, recorrendo à base técnica proporcionada 

pela metrologia, cuida de informar ao comprador, consumidor e demais partes interessadas 

sobre as características – forma, dimensão, desempenho, durabilidade, competências 

profissionais, etc. – exigidas nos objetos pelos governos e mercados, tornando mais fácil a 

decisão de compra, mais seguro o uso, e mais justo86 o comércio (ABNT; SEBRAE, 2012).  

No entanto, os benefícios da normalização não são plenamente alcançados sem que 

seja possível demonstrar – e de maneira convincente - que os objetos aos quais as normas e os 

regulamentos técnicos se referem estão em conformidade com os requisitos estabelecidos. A 

avaliação da conformidade e a acreditação são os elementos que completam o sistema.  

A avaliação da conformidade cuida de verificar e atestar, por meio de procedimentos 

(de avaliação da conformidade) previamente especificados nos documentos normativos de 

referência, se os objetos atendem aos requisitos estabelecidos para eles, buscando assim 

fornecer ao comprador, consumidor e demais partes interessadas um adequado grau de 

confiança na qualidade (conformidade) desses objetos87. Essa atividade é executada pelos 

diversos tipos de organismos de avaliação da conformidade (OAC) disponíveis na economia. 

A acreditação, por sua vez, é o elemento que funciona como mecanismo adicional de 

confiança para essa estrutura de avaliação da conformidade, cumprindo a função de assegurar 

aos compradores, consumidores, autoridades governamentais e à sociedade em geral, a 

competência dos OAC para executar procedimentos (serviços) de avaliação da conformidade 

específicos. Na prática, cabe aos organismos de acreditação o reconhecimento da competência 

técnica dos OAC para executarem esses procedimentos. Nesse esquema, os organismos de 

acreditação avaliam a competência dos OAC que, por sua vez, avaliam a conformidade de 

determinados objetos contra normas, regulamentos técnicos ou documentos normativos 

equivalentes (SOARES, 2004; COSTA, 2006). 

                                                           

 
86

Certos fabricantes ou fornecedores podem diminuir seus preços em detrimento da qualidade mínima pretendida 

pelo comprador ou consumidor, prejudicando os concorrentes que não recorrem a tal expediente. 
87

Outra forma de expressar sua função no sistema é que ela busca tornar remota a possibilidade de um objeto 

estar emdesacordo com os requisitos estabelecidos no documento normativo aplicável. 
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A acreditação também pode contribuir para conectar os sistemas de avaliação da 

conformidade dos países envolvidos no comércio internacional. Os governos e mercados 

precisam reconhecer como equivalentes os procedimentos de avaliação da conformidade 

executados além das fronteiras nacionais, sem o que as transações comerciais ficam 

prejudicadas pela falta de confiança na qualidade dos produtos e serviços ofertados. Os 

Acordos de Reconhecimento Mútuo entre organismos de acreditação são uma das formas 

mais eficazes de eliminar a necessidade de reavaliações da conformidade nos países 

importadores, dificuldade identificada pela OMC como uma das maiores fontes de barreiras 

não tarifárias ao comércio (INMETRO, 2009, 2015). 

Metrologia, normalização (e regulamentação), avaliação da conformidade e 

acreditação são classificadas como “infratecnologias” ou “tecnologias estruturais”, as quais 

provêm a base necessária para a qualidade. Estas tecnologias podem ser organizadas sob a 

forma de uma cadeia sinergética, denominada cadeia de avaliação da conformidade 

(TASSEY, 2004), a qual pode ser visualizada na Figura 5. Já a sistemática de funcionamento 

dessa cadeia é mostrada na Figura 6. 

Figura 5 - A Cadeia de Avaliação da Conformidade. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 6 - Sistemática de funcionamento da Cadeia de Avaliação da Conformidade.  

 

Fonte: Elaboração própria.  

As seções seguintes apresentam os principais conceitos e instrumentos relacionados 

aos elementos básicos da IQ e descrevem os papeis desses elementos, com ênfase na 

avaliação da conformidade e acreditação. Pretende-se assim explicitar neste capítulo a 

dimensão concernente à acreditação presente no modelo de funcionamento do sistema que é 

objeto desta pesquisa.  

3.1  A METROLOGIA 

A metrologia é definida como a ciência que abrange todos os aspectos teóricos e 

práticos relativos às medições, qualquer que seja a incerteza de medição e o campo de 

aplicação (VIM, 2012). Medições confiáveis são essenciais em quase todos os 

empreendimentos humanos, desde a fabricação de aeronaves, passando pela comercialização 

em larga escala de commodities88, até a venda fracionada de produtos para o público em 

                                                           

 
88

O interesse econômico em medições mais confiáveis está bem demonstrado pelo fato de que o comércio global 

de commodities equivale a mais de 12 trilhões de dólares, dos quais cerca de 80% é afetado por normas e 

regulamentos. Os custos para a demonstração da conformidade aos requisitos técnicos neles contidos são 

estimados em cerca de 10% dos custos de produção (KAARLS, 2007). 
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geral89. Os modernos processos de produção, por exemplo, caracterizam-se pela montagem de 

sistemas e equipamentos com peças e componentes oriundos de fornecedores diversos, não 

raro localizados em países diferentes. Isso só se torna possível se todos os agentes envolvidos 

na cadeia de produção seguirem padrões rígidos, onde as grandezas e instrumentos de 

medição aplicados estejam amparados por infraestrutura metrológica adequada para assegurar 

que as medições sejam confiáveis e compatíveis, não apenas entre si como também com 

aquelas efetuadas além das fronteiras nacionais (ITC, 2009). 

Além dos processos produtivos e comércio em geral, instrumentos de medição 

também são aplicados na avaliação da saúde humana e animal, bem como na avaliação da 

qualidade de materiais, dos alimentos e do meio ambiente90, só para citar alguns exemplos 

(ITC, 2009). Entretanto, a confiança nas medições e nos ensaios efetuados por meio ou com 

apoio desses instrumentos também depende do sistema de medição nacional e da 

rastreabilidade às normas internacionais de medição por meio da calibração91 (ISO; UNIDO, 

2009). 

Para alguns propósitos, é feita uma distinção entre metrologia científica, que se refere 

ao desenvolvimento de métodos e padrões primários de medição; metrologia industrial, que se 

refere à manutenção adequada e controle de equipamentos de medição industriais, incluindo 

calibração de instrumentos e padrões de medição de trabalho; e metrologia legal, que diz 

respeito à verificação de instrumentos de medição utilizados em transações comerciais, de 

acordo com critérios definidos nas regulamentações técnicas específicas (SANETRA e 

MARBAN, 2007). 

                                                           

 
89

As peças da aeronave precisam se encaixar; a umidade presente nos grãos tem que ser conhecida pelo 

comprador, pois influencia diretamente no peso e, conseqüentemente, no preço do produto; e os consumidores 

finais têm que confiar nas quantidades do que estão comprando. 
90

Um exemplo é o medidor de gases de exaustão veicular, um instrumento utilizado para determinar a fração 

volumétrica (concentração percentual) de gás carbônico (CO2), monóxido de carbono (CO) e hidrocarbonetos 

presentes no gás emitido por veículos movidos à gasolina, álcool e gás natural veicular (GNV) (INMETRO, 

2005). 
91

Segundo o VIM (2012), calibração é uma "operação que, sob condições especificadas, em um primeiro passo, 

estabelece uma relação entre os valores de quantidade com incertezas na medição provida por normas de 

medição e indicações correspondentes com incertezas na medição associadas e, em um segundo passo, utiliza 

essa informação para estabelecer uma relação para a obtenção de um resultado da medição a partir de uma 

indicação”.  
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Uma visão global da metrologia nas grandes economias do mundo permite identificar 

uma estrutura básica com alguns componentes principais (CONMETRO, 2013):  

 (i) sistema de controle metrológico de caráter compulsório, em áreas sujeitas à 

regulamentação dos governos - a metrologia legal;  

(ii) laboratórios de calibração e de ensaios, sejam estes entidades privadas ou públicas, 

de elevada capilaridade, estabelecidos em função das necessidades do mercado, no que se 

refere aos serviços requisitados pelos diversos setores da economia, das demandas sociais e 

dosgovernos. Em qualquer dos casos, eles devem operar dentro de regras que assegurem sua 

credibilidade, sua qualidade e garantam as condições de disponibilidade, de concorrência e os 

direitos do cliente final;  

(iii) um Instituto Nacional de Metrologia (INM), de direito público92, que se 

responsabiliza pelos padrões metrológicos nacionais e pela gestão e operação das funções 

estratégicas inerentes ao topo da cadeia de rastreabilidade93 no país94. 

No Brasil, compete ao INMETRO, seu INM, manter e conservar os padrões 

metrológicos de referência nacional, assim como implantar e manter a cadeia de 

rastreabilidade dos padrões das unidades de medida no País95, de forma a torná-las harmônicas 

internamente e compatíveis no âmbito internacional (CONMETRO, 2013; INMETRO, 2014). 

Também competem ao INMETRO as ações no campo da metrologia legal, que têm como 

objetivo principal proteger o consumidor tratando das unidades de medida, métodos e 

instrumentos de medição, de acordo com as exigências técnicas e legais obrigatórias 

(INMETRO, 2016). 

                                                           

 
92

Em alguns poucos países é uma instituição privada, mas com controle e subvenção estatal (CONMETRO, 

2013). 
93

A rastreabilidade visa à comparabilidade dos resultados de medição entre os diversos níveis hierárquicos. 
94

Na prática, a metrologia está estruturada na forma de uma cadeia de rastreabilidade. No topo dessa cadeia, no 

âmbito internacional, está o Bureau Internacional de Pesos e Medidas (BIPM), com sede em Paris, França. A 

seguir, no âmbito nacional, está o INM de cada país. Em seguida, vem o padrão de referência de nível secundário 

(metrologia industrial) e, por fim, o padrão de trabalho da indústria. Quando as medições industriais são 

rastreáveis ao INM por meio de uma cadeia contínua de comparações, as empresas são capazes de garantir a 

exatidão e precisão de seus instrumentos de calibração e medição, instrumentos de controle de processo e 

instrumentos de controle de qualidade. 
95

A Constituição Federal de 1988 estabelece, em seu Art. 22, que compete privativamente à União legislar sobre 

o sistema de medidas em território nacional. 
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3.2  A NORMALIZAÇÃO TÉCNICA 

A normalização é definida como “a atividade que estabelece, em relação a problemas 

existentes ou potenciais, prescrições destinadas à utilização comum e repetitiva com vistas à 

obtenção de um grau ótimo de ordem em um dado contexto” (ABNT, 2006). Em essência, a 

normalização busca traduzir, por meio de critérios objetivos, expressos em linguagem técnica, 

as expectativas das diversas partes interessadas – basicamente, fabricantes, fornecedores, 

compradores e consumidores - em relação a objetos. Além de ser um instrumento de 

comunicação, a normalização tem como objetivos (derivados e sobrepostos) a 

compatibilidade, a intercambialidade, a simplificação, a segurança, a economia de recursos, a 

eliminação de barreiras comerciais e a proteção do meio ambiente, dentre outros (CNI, 2002; 

ABNT, 2016). 

O resultado materializado dessa atividade é a norma técnica, um “documento 

estabelecido por consenso e aprovado por uma instituição reconhecida que fornece, para uso 

comum e repetido, regras, diretrizes e características para produtos, processos ou métodos de 

produção conexos, cujo cumprimento não é obrigatório”. Uma norma poderá também tratar 

parcial ou exclusivamente de terminologia, símbolos, requisitos de embalagem, marcação ou 

rotulagem aplicáveis a um produto, processo ou método de produção (ABNT, 2006; ABNT, 

SEBRAE, 2012). 

Como já mencionado, as normas técnicas são, tipicamente, de cumprimento 

voluntário, ou seja, segui-las não é resultado de uma obrigação legal, mas sim resultado de 

uma decisão racional em que se percebem vantagens objetivas ao fazê-lo96. Pode-se, portanto, 

produzir ou fornecer um produto ou serviço que não siga a norma aplicável nomercado 

específico. Por outro lado, o produtor ou fornecedor, caso opte por não seguir a norma 

aplicável, incorrerá, quase que certamente, em dificuldades de comercialização adicionais 
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Em diversos países, porém, é obrigatório cumpri-las em algumas áreas de atividade. No Brasil, o Código de 

Defesa do Consumidor estabelece, em seu art. 39, inciso VIII, que é vedado ao fornecedor colocar, no mercado 

de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais 

competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

ou outra entidade credenciada pelo CONMETRO (Lei nº 8.078 de 11 de Setembro de 1990). Portanto, 

depreende-se que, na prática, se não há regulamento técnico específico sobre um produto ou serviço e se a 

ABNT é a única entidade reconhecida pelo CONMETRO, as Normas ABNT passam a ser a referência para a 

qualidade destes itens, quando comercializados no País. 
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relacionadas ao desafio de demonstrar, de forma convincente, que seu produto ou serviço 

atende às necessidades ou expectativas dos clientes97 (ABNT, 2017a). 

As normas técnicas podem facilitar o comércio dentro das fronteiras nacionais, mas 

também através delas. A harmonização98 dos requisitos técnicos nos e pelos diferentes 

mercados possibilita que os processos produtivos sejam concebidos e desenvolvidos numa 

escala global de integração. Nesse sentido, a opção por desenvolver normas nacionais 

incompatíveis com normas internacionais de uso comum resultaria em dificuldades adicionais 

para acessar mercados nos demais países. Esse aspecto da normalização é abordado a seguir. 

3.2.1  OS NÍVEIS DE NORMALIZAÇÃO 

A normalização pode ser desenvolvida em diferentes níveis, os quais estão 

relacionados com a abrangência da sua aplicação e participação no seu desenvolvimento 

(ABNT, 2017a): 

Nível empresarial: normas elaboradas por uma empresa ou grupo de empresas com a 

finalidade de orientar as compras, a fabricação, as vendas e outras operações. 

Exemplo: Normas Petrobras ou procedimentos de gestão da qualidade. 

Nível de associação: normas desenvolvidas no âmbito de entidades associativas e 

técnicas para o uso de seus associados. Mas, também, chegam a ser utilizadas de forma mais 

ampla, podendo se tornar referências importantes no comércio em geral.Exemplo: American 

Society for Testing and Materials (ASTM). 

Nível nacional: normas elaboradas pelas partes interessadas (governo, indústrias, 

consumidores ou comunidade científica de um país, por exemplo) e emitidas por um 

Organismo Nacional de Normalização, reconhecido como autoridade para torná-las públicas99. 
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Do ponto de vista legal, em muitos mercados, quando não é seguida a norma aplicável, o fornecedor tem 

responsabilidades adicionais sobre o uso do produto (ABNT, 2017a). 
98

Nesse contexto, harmonização significa a convergência das normas nacionais para um conjunto comum de 

requisitos técnicos. 
99

Normalmente, cada país possui apenas um organismo de normalização com o reconhecimento oficial do seu 

governo, cuja função principal, por força de seus estatutos ou de lei do país, é o desenvolvimento de normas 

nacionais ou internalização de normas desenvolvidas em outros âmbitos. Os Estados Unidos da América são a 

principal exceção. Por outro lado, segundo Maur e Sheperd(2011), a normalização envolve um conjunto 

complexo e tecnicamente sofisticado de organizações e processos. Dependendo do seu nível de 
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Aplicam-se ao mercado de um país e, freqüentemente, são reconhecidas pelo seu 

ordenamento jurídico como a referência para as transações comerciais.  

Exemplo: Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou Associação 

Alemã de Normas Técnicas (DIN). 

Nível regional: normas técnicas estabelecidas por um Organismo Regional de 

Normalização para aplicação em um conjunto de países (uma região, como a Europa ou o 

Mercosul). São denominadas Normas Regionais e aplicáveis ao conjunto de países 

representados no Organismo Regional. Exemplo: Normas da Associação Mercosul de 

normalização (AMN) ou Comitê Europeu de Normalização (CEN). 

Nível internacional: normas técnicas, de abrangência mundial, estabelecidas por um 

Organismo Internacional de Normalização100. São reconhecidas pela OMC como a base para o 

comércio internacional. Exemplo: Normas ISO ou normas da International Electrotechnical 

Commission (IEC).  

Basicamente, a harmonização das normas em âmbito internacional pode ocorrer de 

duas formas: unilateral e consensual (“concerted”). A primeira ocorre quando um país ou 

grupo de países simplesmente adota uma norma prevalecente em outro país. Mais comum, 

porém, é a harmonização consensual, na qual os países trabalham em conjunto para identificar 

um conjunto de requisitos aceitáveis para todas as partes. A harmonização consensual pode 

ser um processo longo e incerto, que exige negociações extensivas entre as partes em relação 

a cada norma em cada jurisdição101. Quanto mais divergentes forem os interesses e as 

                                                                                                                                                         

 

 

desenvolvimento, os países, e especialmente os países em desenvolvimento, poderão ter de ser precavidos quanto 

a adotarem uma estrutura de normalização própria. A cooperação regional oferece aos países uma forma de 

partilhar o ônus e de distribuir os custos da criação e operação desse tipo de estrutura. 
100

Conforme explica Fermam (2003), a definição do que seriam as “Organizações Internacionais de 

Normalização” foi objeto de discussão na Segunda Revisão Trienal do Acordo TBT, da OMC. Na ocasião, 

chegou-se ao entendimento de que se tratam “das instituições que atuavam com procedimentos abertos, 

imparciais e transparentes, e que ofereciam a oportunidade de chegar a um consenso entre todas as partes 

interessadas nos territórios de pelo menos todos os membros, tinham mais probabilidades de elaborar normas 

eficazes e pertinentes a partir de uma perspectiva mundial,contribuindo, assim, com o objetivo do Acordo de 

prevenir os obstáculos desnecessários ao comércio.” De forma geral, entende-se que atendem a estes requisitos a 

ISO, a Comissão do Codex Alimentarius, a IEC e a ITU (International Telecommunication Union). 
101

Segundo Maur e Sheperd (2011), a questão de saber se é realmente vantajoso para um determinado conjunto 

de países adotarem uma mesma norma depende do equilíbrio entre dois fatores: o potencial para o aumento do 
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abordagens das partes em matéria de normalização, mais difícil será negociar um conjunto de 

normas harmonizadas. Uma harmonização bem-sucedida tende, portanto, a envolver países 

com níveis razoavelmente próximos de desenvolvimento e com algumas semelhanças em suas 

características culturais e abordagens gerais para a regulação (MAUR e SHEPERD, 2011). 

Os níveis da normalização costumam ser representados por uma pirâmide, que tem em 

sua base a normalização empresarial, mais exigente ou restritiva, ficando no topo a 

normalização internacional, menos exigente ou restritiva. A Figura 7 traz essa representação. 

Figura 7 - Os níveis de normalização. 

 

 

Fonte: ABNT, 2017. 

                                                                                                                                                         

 

 

comércio decorrente da redução da multiplicidade de custos e a possibilidade de diferentes preferências 

nacionais e dotações de recursos interagirem em cada economia, se fechadas. Por exemplo, a Noruega e a 

Zâmbia podem conseguir alguns ganhos comerciais adotando as mesmas normas para materiais de embalagem 

ambientalmente corretos, mas suas capacidades tecnológicas e de fiscalização (“enforcement”) diferem muito, o 

que pode tornar muito difícil garantir que a harmonização da norma seja de fato eficaz. Além disso, as diferenças 

nos níveis de renda e na abundância relativa de terra podem sugerir que os noruegueses e os zambianos poderiam 

legitimamente ter preferências diferentes em relação ao trade-off entre o custo e os desempenhos ambientais dos 

materiais de embalagem.  
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Considerando o propósito deste trabalho, são destacados em seguida dois atores 

centrais no âmbito da normalização nacional e internacional. 

3.2.1.1 A ISO: O principal Organismo Internacional de Normalização 

Fundada em 1947 e sediada em Genebra, Suíça, a ISO é uma organização 

internacional privada, sem fins lucrativos, que opera como uma federação dos Organismos 

Nacionais de Normalização102, com vistas, principalmente, a facilitar o comércio de produtos e 

serviços entre os países. Nesse sentido, seu papel central é gerenciar a elaboração de normas 

técnicas internacionais, sobre uma ampla variedade de temas103, por meio da conciliação dos 

interesses de fabricantes, fornecedores, consumidores, governos, comunidades científicas e 

demais representantes da sociedade (ABNT; SEBRAE, 2012; ISO; UNIDO, 2013). A ISO 

atua ainda para fomentar a cooperação e as atividades de normalização nos países em 

desenvolvimento, oferecendo-lhes uma série de programas para aumentar sua capacidade de 

normalizar e a conscientização sobre seus benefícios (ISO, 2017). 

A ISO opera por meio de comitês técnicos, subcomitês e grupos de trabalho em todo 

mundo. Um desses comitês, o ISO Technical Committee ISO/TC 207, já mencionado, é 

responsável pelo desenvolvimento e atualização de normas na área da gestão ambiental, 

conforme mencionado no capítulo anterior. 

É importante destacar ainda que as normas internacionais desenvolvidas no âmbito da 

ISO104 são reconhecidas pela OMC como base para o comércio internacional e a capacidade 

de demonstrar seu atendimento é fator fundamental para a superação de eventuais barreiras 

técnicas (CNI, 2002; ABNT, 2017a). Por outro lado, os governos dos países-membros da 

OMC precisam assegurar que seus Organismos Nacionais de Normalização desenvolvam 

normas compatíveis com as cláusulas do Acordo TBT. Estes dois aspectos serão abordados 

em seção específica, mais adiante. 

                                                           

 
102

Atualmente, mais de 160 países estão nela representados (ISO, 2017). 
103

A IEC cuida especificamente dos temas relacionados ao setor elétrico e eletrônico, enquanto a ISO cuida dos 

demais temas (ABNT; SEBRAE, 2012). 
104

Desde a sua fundação, a ISO publicou mais de 21 mil normas internacionais que cobrem uma ampla variedade 

de aspectos (ISO, 2017). 
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3.2.1.2 O Organismo Nacional de Normalização do Brasil 

O Organismo Nacional de Normalização do Brasil é a Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), entidade privada, sem fins lucrativos, reconhecida oficialmente105 

pelo governo brasileiro como o Fórum Nacional de Normalização106. A ABNT, representando 

o Brasil, participa regularmente dos fóruns regionais e internacionais de normalização107. A 

ABNT é organizada em comitês técnicos responsáveis pelo planejamento da normalização 

nos seus respectivos temas ou setores. Para desenvolver os conteúdos das normas, os comitês 

constituem comissões de estudo, abertas à participação de qualquer parte interessada. Nesse 

processo, compete à ABNT coordenar, orientar e supervisionar o processo de elaboração das 

normas, levando em consideração todos os pontos de vista para estabelecer um consenso entre 

as partes, o que restará então refletido no conteúdo da norma (MCT, CNI, SENAI, IEL, 2005; 

INMETRO, 2009; ABNT, 2012). 

No que concerne à normalização na área ambiental, a ABNT atua principalmente por 

meio do Comitê Brasileiro de Gestão Ambiental (ABNT/CB-038), o qual opera no campo de 

ferramentas e sistemas de gestão ambiental. Saliente-se, no entanto, que no âmbito desse 

comitê técnico não estão os métodos de ensaios relativos a poluentes, qualidade da água, 

qualidade do solo e acústica; fixação de valores limites em matéria de poluentes ou de 

efluentes; fixação de níveis de desempenho ambiental; e normalização de produtos, todos eles 

distribuídos pelos outros comitês da sua estrutura (ABNT, 2017b).  

3.3  A REGULAMENTAÇÃO TÉCNICA 

Os governos também podem especificar, em documentos normativos de cumprimento 

compulsório, requisitos técnicos para objetos em geral. Segundo o CONMETRO, um 

regulamento técnico é um “documento que estabelece características de um produto ou 

processo a ele relacionado e métodos de produção, incluindo as cláusulas administrativas 

aplicáveis, com as quais a conformidade é obrigatória”. Um regulamento pode, também, 

incluir, ou tratar exclusivamente de requisitos de terminologia, símbolos, embalagens, 
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Por meio da Resolução n. 7 do CONMETRO, de 1992. 
106

A ABNT atua também na avaliação da conformidade, dispondo de programas para certificação de produtos, 

sistemas, serviços e pessoas (ABNT; SEBRAE, 2012). 
107

A ABNT é, inclusive, membro-fundador da ISO. 
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marcação, rotulagem e como eles se aplicam a um produto, processo ou método de produção 

(CONMETRO, 1988). 

Classicamente, a opção dos governos pela regulamentação técnica decorre da 

necessidade de tornarem efetivas suas políticas públicas108, em especial quando relacionadas à 

saúde e segurança de seus cidadãos, proteção do consumidor e do meio ambiente (MCT, CNI, 

SENAI, IEL, 2005). É preciso, no entanto, sopesar, caso a caso, o risco potencial envolvido – 

o que implica determinar os procedimentos de avaliação da conformidade adequados109, ao se 

optar pela regulamentação - com o custo adicional para o fabricante, fornecedor ou comprador 

decorrente da imposição legal. Exigências irrazoáveis podem estreitar o universo de 

ofertantes, com reflexos nos preços finais para o comprador.   

De modo similar ao caso das normas, os regulamentos técnicos, quando muito 

exigentes, também tendem a criar restrições ao comércio internacional, configurando-se então 

como barreiras técnicas. Assim, não é incomum que diversos acordos comerciais vedem que 

regulamentos técnicos dos países signatários representem obstáculos significativos ao 

comércio entre eles. Em especial, cabe citar novamente o Acordo TBT, que tem como 

objetivo fundamental reduzir os entraves de natureza técnica ao comércio internacional. Pelo 

Acordo, os países signatários se comprometem a restringir a emissão de regulamentos 

técnicos aos temas relacionados a objetivos determinados em consenso como legítimos, casos 

que se limitam, basicamente, à defesa da concorrência justa, proteção do consumidor, saúde, 

segurança e proteção do meio ambiente (MCT, CNI, SENAI, IEL, 2005). 

No Brasil, a regulamentação técnica pode emanar de dezenas de autoridades 

governamentais distribuídas pelos três níveis de governo. Conselhos, ministérios, secretarias, 

autarquias, agências reguladoras, etc., observando suas áreas de competência específicas, 

                                                           

 
108

Em termos objetivos, trata-se de regulamentar quando se entende que o uso de normas voluntárias não é 

suficiente para assegurar os efeitos desejados para a sociedade.  
109

Os procedimentos de avaliação da conformidade geralmente adotados envolvem a declaração de conformidade 

pelo próprio fabricante ou fornecedor (primeira parte) ou avaliação de conformidade por um organismo 

especializado e independente (terceira parte) (INMETRO, 2015). Sobre tais procedimentos se trata mais à frente.  
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expedem atos normativos110 que podem ou não exigir procedimentos de avaliação da 

conformidade e acreditação, a depender das especificidades do caso concreto. 

Nesse contexto, cabe destacar o papel do INMETRO, estabelecido na Lei n
o
 

12.545/2011, a qual explicitou sua competência111 para elaborar e expedir regulamentos 

técnicos no campo da avaliação da conformidade de produtos, processos e serviços, nas áreas 

que não constituam objeto da competência de outros órgãos ou entidades da administração 

pública federal, no que se refere a aspectos relacionados com segurança, prevenção de 

práticas enganosas de comércio, proteção da vida e saúde humana, animal e vegetal, e meio 

ambiente (BRASIL, 2011). 

Nos últimos anos, o INMETRO vem recorrendo, sistematicamente, à avaliação da 

conformidade, seja no campo compulsório ou voluntário. No primeiro caso, determina-se a 

necessidade da avaliação da conformidade para atestar que o produto, processo ou serviço 

atende aos requisitos estabelecidos nos seus regulamentos. No segundo caso, o Instituto 

desenvolve programas de avaliação da conformidade (cujo conceito é abordado na seção 

seguinte) a partir de demandas oriundas, por exemplo, de entidades de classe ou de segmentos 

empresariais específicos - que muitas vezes estão buscando obter vantagens competitivas no 

mercado interno ou mesmo ampliar suas possibilidades de exportação. A avaliação da 

conformidade voluntária é estabelecida pelo INMETRO não somente para produtos, 

processos e serviços, mas também para pessoas e sistemas (CHAMUSCA, 2016). 

Por conta de sua atuação transversal, autoridades governamentais diversas, tais como a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o Conselho Nacional de Trânsito 

(CONTRAN), o MAPA e o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), dentre outras, também 

têm se apoiado em programas de avaliação da conformidade desenvolvidos pelo INMETRO 

para verificar o atendimento aos requisitos de seus regulamentos (CHAMUSCA, 2016). Outro 

ponto a destacar é que o INMETRO - assim como outras autoridades governamentais no 

                                                           

 
110

São atos normativos as leis, os decretos, as resoluções, as portarias, os regulamentos, as instruções normativas 

e demais atos mandatórios emanados das diversas autoridades governamentais que detêm competência para 

editá-los (CONMETRO, 2007). 
111

Até 2011, o INMETRO dependia da formalização do CONMETRO sobre as áreas que deveria ou poderia 

regulamentar (BRASIL, 2011). 
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Brasil e no mundo - muito freqüentementebaseia seus regulamentos em normas técnicas 

nacionais, regionais ou mesmo internacionais112. 

Em princípio, pode-se, portanto, dizer que, tal como os interesses econômicos 

particulares e as políticas públicas vigentes em âmbito nacional, os acordos internacionais de 

comércio também afetam o estabelecimento e as características das normas e regulamentos 

técnicos113. Como resultado, esse arcabouço normativo de cada país acaba por refletir, de 

forma natural, as novas e crescentes necessidades e os diversos interesses oriundos das 

autoridades governamentais, empresas públicas e privadas, entidades de classe, associações de 

consumidores, agentes estrangeiros, entre outros114 (MCT, CNI, SENAI, IEL, 2005; ABNT; 

SEBRAE, 2012). 

3.4  A AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE 

Enquanto atividade pontual, a avaliação da conformidade é definida como a 

“demonstração de que os requisitos especificados relativos a um produto, processo, sistema, 

pessoa ou organismo são atendidos” (ABNT, 2005a). Depreende-se desta definição que 

avaliar a conformidade só se torna possível se existe norma ou regulamento técnico, ou 

documento similar, no qual estejam estabelecidos os requisitos que devem ser atendidos pelo 

objeto115da avaliação (INMETRO, 2015). 
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Por vezes, normas estrangeiras, ou mesmo normas de associações técnicas de outros países, podem atender às 

necessidades da autoridade governamental brasileira e ser utilizadas como base para um regulamento técnico. 

Contudo, convém reconhecer que a capacidade de interferir no conteúdo das normas estrangeiras é bastante 

limitada, ou mesmo inexistente. Portanto, é conveniente se considerar cuidadosamente a decisão de se fazer 

referência a normas estrangeiras na regulamentação técnica nacional. Uma solução possível é utilizá-las 

transitoriamente até que se possa contar com normas brasileiras equivalentes no âmbito da ABNT 

(CONMETRO, 2007). 
113

Convém que as normas e regulamentos sejam escritos de tal forma que não retardem o desenvolvimento de 

novas tecnologias. Normalmente, isto é alcançado especificando os requisitos de desempenho ao invés dos 

requisitos de projeto do produto. 
114

A relação entre uma norma e um regulamento técnico pode ser vista no exemplo a seguir. Há normas para 

garrafas e para tampas de garrafa. Um engarrafador de água mineral pode comprar cada um desses itens de um 

fornecedor diferente, certificando-se de que eles são compatíveis em termos dimensionais. Por outro lado, uma 

autoridade regulamentadora com competência legal na área da Saúde pode querer certificar-se de que não há 

contaminantes na água mineral vendida à população, em razão do que emitirá um regulamento técnico indicando 

que materiais podem ser utilizados na fabricação de garrafas e seus fechos, e que concentrações de quais 

elementos químicos são aceitáveis em água mineral (SANETRA e MARBAN, 2007). 
115

Em princípio, qualquer objeto pode ser submetido à avaliação da conformidade. 
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Porém, considerada em termos mais amplos, a avaliação da conformidade funciona 

como instrumento para prover ao comprador ou consumidor um adequado grau de 

confiança116 na conformidade dos objetos normalizados ou regulamentados. Para isso, busca-

se equilibrar dois objetivos fundamentais: em primeiro lugar, é preciso atender certas 

preocupações sociais, estabelecendo com o comprador ou consumidor uma relação de 

confiança na qualidade pretendida117 para o objeto, em razão do quê pode ser necessário – a 

depender do caso concreto – recorrer a procedimentos variados de avaliação da conformidade 

e de estrutura para acompanhamento dos resultados. Ao mesmo tempo, não pode se tornar um 

ônus exagerado para o produtor ou fornecedor, isto é, não deve implicar custos maiores do 

que aqueles nos quais a sociedade está disposta a incorrer118. Em resumo, é preciso cotejar, em 

uma perspectiva mais abrangente, os custos inerentes aos procedimentos de avaliação da 

conformidade considerados com os benefícios (econômicos, sociais ou ambientais) que se 

espera obter com sua aplicação (INMETRO, 2015). 

Sistemas de avaliação da conformidade podem ser concebidos e geridos por governos 

e mercados com o objetivo de determinar a avaliação da conformidade para objetos em geral. 

Os sistemas de avaliação da conformidade consistem nas “regras, procedimentos e gestão para 

realizar a avaliação da conformidade”, podendo ser operados em nível local, nacional, 

regional ou internacional (ABNT, 2005a). Os esquemas ou programas (termo que será usado 

daqui em diante119) de avaliação da conformidade, por sua vez, são definidos como “sistemas 

de avaliação da conformidade relativos a objetos especificados de avaliação de conformidade, 

para os quais os mesmos requisitos especificados, regras específicas e procedimentos se 

aplicam”. Esses programas também podem ser operados em nível local, nacional, regional ou 

internacional (ABNT, 2005a). 

                                                           

 
116

A garantia da conformidade do objeto é responsabilidade inerente ao produtor ou fornecedor. 
117

O entendimento que se deve ter em relação a um objeto com conformidade atestada é que o mesmo atendeu a 

requisitos mínimos estabelecidos no documento normativo aplicável. Se, por exemplo, o foco dos requisitos é a 

proteção do meio ambiente, significa apenas que ele é um objeto ambientalmente conforme, e não 

necessariamente excelente ou mesmo melhor do que outro objeto similar. 
118

Os custos acabam sendo, ao menos em parte, repassados aos preços finais dos produtos e serviços. 
119

A Norma ABNT NBR ISO/IEC 17000:2005 admite os dois termos como sinônimos. Optou-se pelo termo 

usado no âmbito do SINMETRO. 
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Os programas de avaliação da conformidade cujos proprietários120 são autoridades 

governamentais têm como documento de referência um regulamento técnico, pelo que são, 

portanto, programas compulsórios, ligados, basicamente, à efetivação de políticas públicas 

específicas. Os programas de avaliação da conformidade cujos proprietários são entidades 

privadas baseiam-se em normas, o que faz deles programas de aplicação voluntária. 

Geralmente, são usados por grupos empresariais121 como um meio adicional de informar e 

atrair o consumidor, buscando obter vantagem competitiva em relação aos concorrentes 

(CHAMUSCA, 2016).  

Além da natureza voluntária ou compulsória acima mencionada, outra questão 

central122 relativa aos proprietários dos programas de avaliação da conformidade reside na 

escolha dos procedimentos e mecanismos de avaliação da conformidade adequados para 

propiciar confiança de que as prescrições ali contidas são atendidas, o que passa 

primeiramente pela escolha do agente que executará tais procedimentos (CONMETRO, 

2007). Dessa questão se trata a seguir.  

3.4.1  AGENTES DA AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE 

Dependendo de que agente, em uma relação comercial, realiza a avaliação e, portanto, 

tem a responsabilidade de atestar a conformidade, a atividade de avaliação da conformidade 

pode ser de primeira, segunda ou terceira parte.  

Quando a avaliação é executada pelo próprio produtor ou fornecedor do objeto, 

denomina-se como “de primeira parte” (ABNT, 2005a). No caso de transações voluntárias e 

não regulamentadas, as partes envolvidas são livres para decidir por si próprias sobre os 

procedimentos de avaliação da conformidade adequados. Se, por exemplo, o comprador 

                                                           

 
120

Cada programa de avaliação da conformidade tem um proprietário, que vem a ser o agente, público ou 

privado, que estabelece as regras do seu funcionamento, desde os procedimentos de avaliação da conformidade a 

serem executados ao acompanhamento posterior dos resultados. 
121

A maioria dos programas de avaliação da conformidade é desenvolvida para um setor específico da economia. 

Mesmo os programas do sistema de gestão que monitoram a aplicação de normas genéricas, tais como a ISO 

9001 e ISO 14001, requerem que os organismos e os auditores tenham conhecimento e experiência relevantes 

em cada setor (ISO; UNIDO, 2009). 
122

Outro aspecto importante a considerar quando se concebe um programa de avaliação da conformidade é 

permitir ou incentivar a concorrência entre os OAC, de forma a reduzir os preços dos seus serviços para os 

clientes que arcarão com os custos da avaliação (ISO; UNIDO, 2009). 
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estiver disposto a aceitar as garantias de conformidade do fornecedor, então não haveria 

mesmo necessidade de envolver uma terceira parte (ISO; UNIDO, 2009). 

Quando a avaliação é executada por pessoa ou organização com interesse no objeto, 

denomina-se como “de segunda parte”. Essa modalidade de avaliação da conformidade é 

realizada, por exemplo, pelos compradores ou consumidores de determinados produtos, ou 

clientes potenciais que procuram confiar em um sistema de gestão do fornecedor, ou 

organizações que representam esses interesses (ABNT, 2005a). 

Quando a avaliação é executadapor pessoa ou organização independente da pessoa ou 

da organização que fornece o objeto, e de interesse do usuário nesse objeto, denomina-se 

como “de terceira parte” (ABNT, 2005a). Geralmente, recorre-se a essa modalidade de 

avaliação da conformidade quando os riscos (decorrentes) de não conformidade forem 

considerados suficientemente altos (ISO; UNIDO, 2009). São os OAC que executam as 

avaliações de terceira parte (serviços de avaliação da conformidade) 123, e os tipos adequados 

de organismos para a função - laboratórios de ensaio, e organismos de certificação ou de 

inspeção, basicamente – irá depender dos mecanismos de avaliação da conformidade 

prescritos no programa de avaliação da conformidade pertinente. Em seguida se trata desses 

mecanismos.  

3.4.2  MECANISMOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE 

As ferramentas da qualidade usadas para atestação da conformidade na fase final do 

processo de avaliação da conformidade são denominadas genericamente de mecanismos de 

avaliação da conformidade124. Para a seleção do mecanismo de avaliação da conformidade 

adequado é necessário levar em consideração diversos aspectos relacionados às características 

do objeto avaliado, tais como o risco oferecido em um eventual acidente de consumo, o 

impacto e a freqüência da falha, o volume de produção, a velocidade do aperfeiçoamento 

tecnológico no setor, o porte dos fabricantes envolvidos, a dispersão geográfica, o impacto 

                                                           

 
123

Em muitos países, os serviços de avaliação da conformidade são cada vez mais fornecidos pelo setor privado e 

não pelos governos. Tipicamente, quanto maior e mais industrializada a economia, mais o setor privado está 

envolvido (TIPPMANN, 2013).  
124

A Norma ABNT NBR ISO/IEC 17000:2005 não faz esta distinção, denominando, genericamente, todas as 

ferramentas da qualidade como “termos relativos à avaliação da conformidade em geral”. Aqui está sendo usada 

a denominação adotada pelo SINMETRO. 
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sobre a competitividade do produto, o grau de dificuldade de seu acompanhamento no 

mercado, entre outros125 (INMETRO, 2015). 

Os mecanismos de avaliação da conformidade mais importantes, e que são comumente 

praticados no Brasil126, estão apresentados a seguir127. 

3.4.2.1 Declaração da conformidade do fornecedor 

A declaração da conformidade do fornecedor, por definição um mecanismo de 

primeira parte, é um processo pelo qual um produtor ou fornecedor, sob condições pré-

estabelecidas, dá garantia formal (escrita) de que um objeto está em conformidade com 

requisitos especificados. Em geral, a declaração do fornecedor materializa-se na forma de um 

documento, um rótulo ou outro meio equivalente, implicando confiança, por parte do 

comprador, na conformidade do objeto à norma ou regulamento. Caracteriza-se por ser uma 

intervenção mais branda e menos onerosa nas relações comerciais, já que a terceira parte não 

é exigida no processo. No âmbito do SBAC, a declaração de conformidade do fornecedor tem 

sido um mecanismo aplicado a produtos, processos ou serviço que ofereçam de médio a baixo 

risco à saúde e segurança do consumidor e do meio ambiente (CNI, 2002; INMETRO, 

2017b). 

3.4.2.2 Ensaio 

O ensaio, um mecanismo de terceira parte, consiste na determinação de uma ou mais 

características de uma amostra do produto, processo ou material, de acordo com um 

procedimento especificado (ABNT, 2005a). Os laboratórios de ensaios podem ser operados 

                                                           

 
125

Cabe ressaltar que, apesar de não ser comum no Brasil, podem ser utilizados diferentes mecanismos 

concomitantemente para a avaliação da conformidade de um mesmo objeto, em função de suas especificidades. 

Por exemplo, na avaliação da conformidade de um vaso de pressão, pode-se utilizar a declaração da 

conformidade para a fase do projeto, a certificação para o processo de fabricação e a inspeção para o produto 

final (INMETRO, 2015). 
126

A etiquetagem já foi considerada pelo INMETRO como um mecanismo de avaliação da conformidade; hoje 

em dia, porém, não é mais assim reconhecida. Os programas de avaliação da conformidade que adotavam esse 

mecanismo estão, aos poucos, substituindo-o pela certificação, inspeção ou declaração do fornecedor 

(CHAMUSCA, 2016). 
127

A avaliação da conformidade também inclui, entre outros, procedimentos para amostragem, verificação, 

registro, aprovação de modelo e verificação metrológica, bem como suas combinações. Abrange, também, 

terminologias específicas utilizadas em alguns segmentos, tais como: homologação, aprovação de modelo e 

verificação metrológica (CONMETRO, 2007). 
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por uma diversidade de organizações, incluindo agências governamentais, instituições de 

pesquisa e acadêmicas, organizações comerciais e entidades de normalização. Esses 

laboratórios podem ainda produzir dados para terceiros ou para uso interno das organizações 

aos quais pertencem. Trata-se do mecanismo de avaliação da conformidade mais 

freqüentemente utilizado porque, normalmente, está associada a outros mecanismos de 

avaliação da conformidade, em particular à inspeção e à certificação, que são apresentados em 

seguida (INMETRO, 2015). Cabe lembrar que a confiança nos ensaios128 como mecanismo de 

avaliação da conformidade depende também de haver infraestrutura metrológica adequada e 

disponível, uma vez que muitos instrumentos de medição precisam ser calibrados por 

laboratórios especializados em calibração129, de forma a assegurar que tais ensaios são 

rastreáveis a padrões internacionais de medição (ISO; UNIDO, 2009). 

3.4.2.3 Inspeção 

A inspeção é definida como “exame de um projeto de produto, produto, processo ou 

instalação e determinação de sua conformidade com requisitos específicos ou, com base no 

julgamento profissional, com requisitos gerais” (ABNT, 2005a). A inspeção pode ser um 

mecanismo autônomo, mas algumas atividades de inspeção estão estritamente alinhadas com 

as atividades de ensaio130; outras podem estar estritamente associadas com atividades de 

certificação131, especialmente com a de produtos (ISO; UNIDO, 2009). A inspeção abrange 

um espectro muito amplo de setores e características que podem vira ser inspecionados. É um 

mecanismo muito utilizado, por exemplo, para avaliar serviços, após sua execução132 

(INMETRO, 2017). 

                                                           

 
128

E muitas vezes a das inspeções, mecanismo tratado a seguir (ISO; UNIDO, 2009). 
129

Para a ISO, a calibração não é considerada uma ferramenta de avaliação da conformidade. Ela, enquanto ponto 

de apoio essencial para o ensaio, pertence ao campo da metrologia (ISO; UNIDO, 2009). Essa posição, porém, 

não é unânime, mas discuti-la foge ao escopo desta pesquisa. 
130

As atividades de inspeção podem incluir o ensaio de produtos, materiais, instalações, plantas, processos, 

procedimentos de trabalho ou serviços, durante todos os estágios de vida desses itens (INMETRO, 2015). 
131

Para alguns tipos de inspeções, pode haver requisitos especificados para as qualificações e experiência dos 

inspetores envolvidos. Em alguns casos, a certificação desse pessoal pode ser um requisito. Isso é comum, por 

exemplo, em alguns tipos de atividades de inspeção de segurança (ISO; UNIDO, 2009). 
132

No Brasil, as questões ligadas à segurança veicular, em particular aquelas que implicam em alterações das 

características originais dos veículos, utilizam largamente os programas de avaliação da conformidade que 

prevêem o mecanismo de inspeção (INMETRO, 2017). 
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3.4.2.4 Certificação 

A certificação, também um mecanismo de terceira parte, é definida como uma 

“atestação relativa a produtos, processos, sistemas ou pessoas por terceira parte” (ABNT, 

2005a). A certificação implica, portanto, o envolvimento de um organismo de certificação, o 

qual é a parte responsável por efetuar a avaliação da conformidade e por atestá-la 

publicamente. Tipicamente, é o produtor ou fornecedor que contrata esse organismo, 

baseando-se na sua competência e credibilidade junto ao mercado que pretende atingir (CNI, 

2002). 

Percebe-se assim que é fundamental que as partes interessadas confiem na 

competência técnica e na imparcialidade desses organismos de terceira parte, sejam eles 

laboratórios de ensaios, organismos de inspeção ou de certificação, ou ainda organismos que 

realizem outras modalidades de avaliação da conformidade de terceira parte. A seção seguinte 

trata justamente da atividade responsável pelo reconhecimento formal dessa competência e 

imparcialidade.  

3.5  A ACREDITAÇÃO 

A acreditação, atividade que também está compreendida no domínio amplo da 

avaliação da conformidade133, é definida como “a atestação de terceira parte relacionada a um 

organismo de avaliação da conformidade, comunicando a demonstração formal da sua 

competência para realizar tarefas específicas de avaliação da conformidade” (ABNT, 2005a). 

A acreditação é, portanto, um mecanismo especificamente destinado à avaliação e ao 

reconhecimento da competência dos OAC, atividade que é realizada por um organismo 

autorizado, genericamente conhecido como organismo de acreditação. 

Para assegurar a competência, o processo conduzido pelo organismo de acreditação 

compreende a avaliação da competência de todas as operações do OAC, incluindo a 

competência de pessoal, a validade da metodologia de avaliação da conformidade e a validade 

dos resultados de avaliação da conformidade (ABNT, 2005b).  
                                                           

 
133

Tem havido um debate considerável no mundo sobre se as atividades de acreditação seriam ou não avaliação 

da conformidade. As definições da ISO relevantes sobre o assunto reconhecem que os organismos de acreditação 

realizam avaliação da conformidade dos organismos de avaliação da conformidade, porém não são eles próprios 

considerados organismos de avaliação da conformidade (ISO; UNIDO, 2009).  



86 

Tipicamente, os proprietários dos programas de avaliação da conformidade recorrem à 

acreditação quando o risco inerente à produção ou uso do objeto é considerado alto o 

suficiente para justificar os custos adicionais envolvidos. Quando os programas de avaliação 

da conformidade requerem que a avaliação da conformidade seja realizada por organismos de 

terceira parte, convém que os proprietários dos programas especifiquem os critérios que esses 

organismos devem atender. Os critérios podem, por exemplo, incluir um requisito para que os 

organismos sejam acreditados por um organismo específico ou ainda por um que seja 

signatário e membro de um dos Acordos Internacionais de Reconhecimento Mútuo, tal como 

o International Accreditation Forum (IAF) ou a International Laboratory Accreditation 

Cooperation (ILAC) (ISO, UNIDO, 2009). 

A acreditação surgiu no ambiente de laboratórios na Austrália, tendo sido aplicada aos 

laboratórios de diversos países desde a década de 1940. Os usuários de serviços de laboratório 

estão, freqüentemente, familiarizados com a acreditação e têm uma compreensão sofisticada 

do seu valor. Por sua vez, a acreditação de organismos de certificação é uma atividade mais 

recente. Embora tenha havido uma demanda extraordinária de certificação, sua acreditação 

talvez não seja tão valorizada. Do mesmo modo, a acreditação dos organismos de inspeção é 

advento recente, que tem aumentado, entre outros motivos, porque as inspeções 

governamentais em muitos países têm sido reduzidas e assumidas pelo setor privado 

(COSTA, 2006; ITC, 2011). 

Hoje em dia, praticamente todas as áreas de avaliação da conformidade têm a 

competência reconhecida pela acreditação. O Quadro 2 mostra, de modo resumido, algumas 

das mais importantes modalidades de acreditação, relacionando-as às áreas de avaliação da 

conformidade pertinentes.  
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Quadro 2 – As modalidades da acreditação mais comuns 

 

Fonte: Elaboração própria, com base em ITC (2011). 

Alguns organismos de acreditação são muito especializados, tais como aqueles que 

reconhecem somente a competência de laboratórios, por exemplo. Outros organismos de 

acreditação são multifuncionais, fornecendo serviços de acreditação para uma ampla gama de 

tipos de OAC. Este é o caso do organismo de acreditação brasileiro, que é apresentado na 

subseção seguinte. 

3.5.1  ACREDITAÇÃO NO BRASIL 

Por determinação legal do governo brasileiro, formalizada pelo Presidente da 

República, por meio do Decreto Nº 6275/2007, e pelo Ministro de Estado do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, por meio da Portaria MDIC Nº 165/2013, o 

organismo de acreditação oficialmente reconhecido em território nacional é a CGCRE, uma 

unidade principal do INMETRO que tem autoridade e responsabilidade pelas atividades de 

acreditação no Brasil, incluindo as decisões de acreditação. 

Para cumprir sua função de organismo acreditador do estado brasileiro, a CGCRE, 

assim como os outros organismos congêneres pelo mundo, opera em três grandes linhas de 

ação, basicamente:  



88 

 Concessão de acreditações, que tem o objetivo de reconhecer (ou não) a 

competência técnica e gerencial dos organismos de avaliação da conformidade 

(OAC) para operar os escopos dos serviços de avaliação da conformidade por 

eles solicitados. 

 Manutenção das acreditações, o que significa supervisionar e reavaliar os OAC 

com o objetivo de manter (ou não) a validade da acreditação concedida para o 

escopo, total ou parcial, dos serviços por ela acreditados.  

 Desenvolvimento de novos serviços de acreditação, o que significa adequar seu 

portfólio às necessidades da sociedade brasileira, no âmbito do SBAC. Tais 

necessidades são manifestadas por meio de entidades governamentais ou 

privadas, quando estas solicitam os novos tipos de serviços de acreditação à 

CGCRE. Outra situação ocorre quando a própria CGCRE percebe essa 

necessidade e, antecipando-se à demanda latente, desenvolve o serviço que seja 

adequado para atendê-la, antes mesmo de ter recebido qualquer solicitação 

formal.  

Atualmente, a CGCRE acredita, contra normas e guias internacionalmente aceitos, 

organismos de certificação (que atuam nas áreas de produtos, sistemas de gestão e pessoas), 

organismos de inspeção, laboratórios de calibração (Rede Brasileira de Calibração)
134

, de 

análises clínicas e de ensaios (Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios)
135

, produtores de 

materiais de referência, provedores de ensaio de proficiência, e organismos de validação e 

verificação de inventários de GEE. No Quadro 3 são apresentadas essas modalidades de 

acreditação oferecidas pela CGCRE e suas respectivas normas de referência. 

                                                           

 
134

Trata-se do conjunto de laboratórios acreditados pela CGCRE para a execução de serviços de calibração no 

Brasil. Essa rede está aberta a qualquer laboratório, nacional ou estrangeiro, que realize calibrações e atenda aos 

critérios estipulados pela CGCRE.  
135

Trata-se do conjunto de laboratórios acreditados pela CGCRE para a execução de serviços de ensaio no Brasil. 

Essa rede está aberta a qualquer laboratório, nacional ou estrangeiro, que realize ensaios e atenda aos critérios 

estipulados pela CGCRE. 
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Quadro 3 - Modalidades de acreditação oferecidas pela CGCRE 

TIPO DE OAC NORMA DE REFERÊNCIA 

Organismos de certificação de produtos ABNT NBR ISO/IEC 17065 

Organismos de certificação de sistemas de gestão ABNT NBR ISO/IEC 17021 

Organismos de certificação de pessoas ABNT NBR ISO/IEC 17024 

Organismos de inspeção ABNT NBR ISO/IEC 17020 

Laboratórios de ensaio e calibração ABNT NBR ISO/IEC 17025 

Laboratórios de análises clínicas ABNT NBR ISO/IEC 15189 

Provedores de ensaios de proficiência ABNT NBR ISO/IEC 17043 

Produtores de material de referência ABNT NBR ISO/IEC 17034 

Organismos de validação e verificação de GEE ABNT NBR ISO/IEC 14065 

Fonte: Elaboração própria. 

Pode solicitar acreditação junto à CGCRE qualquer OAC legalmente constituído, seja 

ele público ou privado, nacional ou estrangeiro, situado no Brasil ou no exterior
136

. Após a 

análise da solicitação, em regra, é feita a avaliação da competência do OAC por uma equipe 

de avaliadores designados para o escopo de serviços de avaliação da conformidade solicitado. 

A sistemática simplificada da avaliação da competência de um OAC pela CGCRE, desde a 

sua solicitação até a decisão final sobre a acreditação, pode ser vista na Figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 
136

Um OAC acreditado pela CGCRE tem reconhecimento formal e oficial, o que pode ser decisivo para que o 

organismo consiga disputar com sucesso clientes no mercado específico do serviço de avaliação da 

conformidade que oferece. 
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Figura 8 - Sistemática simplificada de acreditação pela CGCRE. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Na Figura 8, após a solicitação da acreditação por um OAC, a uma área específica da 

CGCRE responsável pela acreditação do tipo de organismo correspondente (1), é feita a (2) 

designação do profissional, interno à CGCRE (servidor público concursado), que ficará 

responsável por acompanhar toda a avaliação, bem como da equipe de profissionais que farão 

a avaliação propriamente dita. Estes profissionais, após a avaliação (3), reportam (4) ao 

profissional interno designado os achados (“findings”) da avaliação (conformidades e não-

conformidades com os requisitos utilizados na avaliação). Após resolução satisfatória das 

não-conformidades, o profissional encaminha (5) o processo recomendando (ou não) a 

acreditação do OAC à área específica da CGCRE, a qual, após deliberações internas, chega à 

decisão final (6).  

Os OAC que operam no Brasil são representados pela Associação Brasileira de 

Avaliação da Conformidade (ABRAC), uma organização sem fins lucrativos que se propõe a 

defender ativamente os interesses dos seus associados137 junto aos órgãos governamentais 

federais, estaduais e municipais. A ABRAC tem como missão “fomentar a avaliação da 

                                                           

 
137

Segundo seu estatuto social, os associados da ABRAC devem ter natureza jurídica de organismo de 

certificação de produtos, sistemas e pessoas e de laboratórios de ensaio e de calibração podendo ser sociedades 

empresariais, fundações, associações civis (ABRAC, 2017). 
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conformidade acreditada, assegurando sua credibilidade”, em consonância com o preconizado 

pelos critérios de acreditação da CGCRE, da avaliação da conformidade no âmbito do SBAC 

compulsória e voluntária, bem como toda e qualquer certificação voluntária, 

independentemente de acreditação ou não da CGCRE (ABRAC, 2017). 

Os critérios para o funcionamento dos organismos de acreditação estão especificados 

na Norma ISO/IEC 17011. Mas como esses organismos estão no topo da cadeia de avaliação 

da conformidade, não há organismo de nível acima para avaliá-los contra os requisitos 

daquela norma. Em vez disso, organismos de acreditação dos diversos países formaram 

acordos multilaterais, os chamados Acordos de Reconhecimento Mútuo, instrumentos 

institucionais por meio dos quais realizam avaliações pelos pares entre si (ISO; UNIDO, 

2009).  

Os dois mais importantes Acordos, congregando praticamente todos os organismos 

congêneres mais importantes do mundo, são gerenciados pelo IAF e pela ILAC, fóruns 

internacionais de acreditação que reconhecem a CGCRE como o organismo de acreditação 

brasileiro (COSTA, 2006). É esse reconhecimento que permite que os serviços de avaliação 

da conformidade acreditados pela CGCRE sejam considerados equivalentes aos serviços 

praticados nos demais países membros dos fóruns138, eliminando a necessidade de re-

certificações, re-inspeções ou re-ensaios de produtos nacionais nos países importadores e 

facilitando o comércio do Brasil com o exterior139.  

3.5.2  OS FÓRUNS INTERNACIONAIS DE ACREDITAÇÃO 

A ILAC é uma cooperação internacional de organismos de acreditação de laboratórios 

e de inspeção formada há mais de 30 anos para ajudar a remover barreiras técnicas ao 

comércio por meio do apoio à aceitação dos resultados de organismos acreditados. O objetivo 

fundamental do Acordo da ILAC é o aumento do uso e da aceitação pela indústria, assim 

                                                           

 
138

Uma vez que um organismo de acreditação é signatário de um Acordo, é necessário que ele reconheça os 

certificados emitidos por OAC acreditados por todos os outros signatários dos acordos com o escopo apropriado. 
139

Não é incomum que o reconhecimento por parte desses dois fóruns seja exigido por compradores e 

importadores. Por exemplo, o GlobalGAP, citado no primeiro capítulo deste trabalho, exige que os organismo 

envolvidos na acreditação da certificação de seu programa sejam reconhecidos pelo IAF. 
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como pelos governos, dos resultados de laboratórios e organismos de inspeção acreditados, 

incluindo os resultados de laboratórios em outros países (ILAC, 2017). 

A ILAC concentra-se em: desenvolver e harmonizar práticas de acreditação de 

laboratórios e de inspeção; promover a acreditação de laboratórios e de inspeção para a 

indústria, governo, autoridades governamentais e consumidores;auxiliar e apoiar sistemas de 

acreditação em desenvolvimento; e reconhecer mundialmente as instalações de laboratórios e 

organismos de inspeção, por meio do acordo da ILAC, facilitando, assim, a aceitação dos 

resultados de ensaios, inspeções e calibrações que acompanham os produtos além das 

fronteiras nacionais. 

O IAF, por sua vez, é uma associação mundial de organismos de acreditação, 

associações de organismos de certificação e outras organizações envolvidas com atividades de 

avaliação de conformidade em uma variedade de campos, incluindo sistemas de gestão, 

produtos, serviços e pessoas. O Acordo do IAF, que reúne membros em mais de 50 países, 

proporciona garantia de que organismos de certificação equivalentes em outros países operam 

de acordo com as mesmas normas existentes no seu próprio país. O IAF tem como objetivo 

precípuo tornar verdadeiro o lema: “certificado uma vez, aceito em toda parte” (IAF, 2017). 

Cabe também mencionar que o Acordo do IAF foi estruturado para se basear nos acordos 

regionais existentes e em desenvolvimento estabelecidos ao redor do mundo140. Entre eles está 

o Inter American Accreditation Cooperation (IAAC), a associação que reúne os organismos 

de acreditação das Américas, incluindo a CGCRE. 

3.6  PROGRAMAS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE COM 

TEMÁTICA AMBIENTAL 

Esta última seção apresenta alguns dos principais sistemas ou programas de avaliação 

da conformidade relacionados à proteção e conservação do meio ambiente que estão 

disponíveis para acreditação no Brasil e no mundo. 

                                                           

 
140

Os membros do IAF, que também são signatários desses acordos regionais, são automaticamente aceitos no 

Acordo do IAF para o escopo de acreditação correspondente.  
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3.6.1  SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL 

Percebendo-se a necessidade de haver uma normalização internacional relativa ao 

meio ambiente no âmbito da ISO, foi firmado, em 1991, o Strategic Advisory Group (SAGE) 

para que fossem desenvolvidas normas sobre sistemas de gestão ambiental. Um dos objetivos 

era ter uma certificação independente para os sistemas de gestão ambiental, de maneira 

similar à série ISO 9000, usada para sistemas de gestão da qualidade em todo o mundo. A 

CNUMAD, como já mencionado no capítulo anterior, representou um impulso decisivo para 

o movimento da normalização ambiental internacional, resultando no desenvolvimento da 

família de normas ISO 14000, a partir do compromisso da ISO de apoiar o desenvolvimento 

sustentável (GUÉRON, 2003). 

Considerando o propósito deste trabalho, cabe aqui destacar a participação da ISO no 

que diz respeito à proteção e conservação do meio ambiente. As normas da família ISO 

14000, que são aplicáveis para sistemas de gestão ambiental, são desenvolvidas pelo Comitê 

Técnico 207 da ISO (ISO Technical Committee ISO/TC 207) e seus diversos subcomitês. O 

Comitê se reúne anualmente com a finalidade de avaliar o desenvolvimento do processo de 

elaboração das normas da série ISO 14000, discutir a necessidade de elaboração de novos 

documentos na área ambiental, definir e propor projetos para atuação conjunta com outros 

organismos internacionais, tais como a ONU e a OMC, e avaliar e monitorar a implementação 

das normas ISO 14000 nos diversos países (GUÉRON, 2003). 

A CGCRE oferece em seu portfólio de serviços, desde 1996, acreditação para 

Organismos de Certificação de Sistema de Gestão Ambiental (OCA) que conduzem e 

concedem a certificação de conformidade com base na norma ABNT NBR ISO 

14001(Requisitos com orientações para uso). Atualmente, há vinte e um OCA acreditados 

pelo organismo brasileiro (INMETRO, 2017). 

Desde 2004, já foram emitidos 2.120 certificados ISO 14001 no Brasil (INMETRO, 

2017). Cabe porém enfatizar que a certificação ABNT NBR 14001 não é obrigatória, e que as 

empresas podem aproveitar muito dos benefícios da norma sem precisar passar pelo processo 

de certificação credenciado; no entanto, a certificação independente (terceira parte) é uma 

forma de demonstrar aos seus compradores, fornecedores e outras partes interessadas que a 
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empresa implantouseu sistema de gestão ambiental de forma adequada141. Além disso, para 

algumas empresas, isso pode eventualmente ajudar a demonstrar que cumpriram exigências 

regulamentares ou contratuais (ABNT, 2015). 

3.6.2  SISTEMAS DE GESTÃO DA ENERGIA 

Para além das vantagens econômicas, ouso eficiente de energia também tem relação 

com a redução das emissões de GEE e com a demonstração de mais importância dada à 

preservação dos recursos naturais. 

Um sistema de gestão de energia visa a ajudar as organizações a gerirem melhor o seu 

consumo de energia. Envolve o desenvolvimento e a implementação de uma política 

energética, fixação de objetivos para a utilização de energia e elaboração de planos de ação 

para atingi-los, o que pode incluir a introdução de novas tecnologias, a redução do desperdício 

ou a melhoria dos processos de redução de custos de energia (ISO, 2016). 

O desenvolvimento de um programa de avaliação da conformidade para a gestão da 

energia de aplicação em âmbito mundial deu-se, basicamente, da seguinte forma. Em 2007, a 

Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO142, na sigla em 

inglês) organizou uma reunião em reconhecimento à necessidade de a indústria de apresentar 

uma resposta eficaz contra as mudanças climáticas. Esta reunião, que incluiu representantes 

da ISO e de vários países que já adotavam normas de gestão de energia, resultou em um 

pedido ao Secretariado da ISO para considerar a elaboração de uma norma internacional de 

gestão da energia. Em 2008, a ISO criou o comitê ISO / PC 242 - com a contribuição de 59 

países, entre eles o Brasil143 - para desenvolver o que veio a ser a Norma ISO 50001 (Energy 

management systems – Requirements with guidance for use), cuja primeira versão foi 

publicada em 2011 (ABNT, 2011). 

                                                           

 
141

Segundo dados da ISO, a quantidade de certificados 14001 emitidos no mundo passou de pouco menos de 14 

mil, em 2009, para quase 320 mil, em 2015 (ISO, 2017). No Brasil, segundo a ISO, para o período de 2010 a 

2015, esse número permaneceu praticamente estável em pouco acima de 3 mil.  
142

É a agência da ONU encarregada de estimular o desenvolvimento industrial em países de economia em 

transição. 
143

Em verdade, Brasil e Estados Unidos da América, representados pelos seus organismos de normalização, 

estiverem à frente desse processo (ABNT, 2011).  
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Desde que a primeira versão da ISO 50001144 foi publicada, uma série de outras 

normas relacionadas foram desenvolvidas para complementá-la, tais como: a ISO 50002, 

Auditorias Energéticas - Requisitos com orientação para uso; a ISO 50003, Sistemas de 

gestão de energia - Requisitos para os organismos que auditoria e certifica sistemas de gestão 

de energia; a ISO 50004, Sistemas de gestão de energia - Orientações para a implementação, 

manutenção e melhoria de um sistema de gestão de energia; a ISO 50006, Sistemas de gestão 

de energia - Medir o desempenho energéticoUtilizando linhas de base de energia (EnB) e 

indicadores de desempenho energético (EnPI) - Princípios gerais e orientação; e a ISO 50015, 

Sistemas de gestão de energia - Medição e verificação de desempenho energético das 

organizações - Princípios gerais e orientação.  

A versão brasileira da Norma, a ABNT NBR ISO 50001, foi publicada no Brasil 

também em 2011, já constando desde então no Plano Nacional de Eficiência Energética 

(PNEF), que define diretrizes para que o País alcance os objetivos do Plano Nacional de 

Energia (PNE 2030145). 

A CGCRE oferece em seu portfólio de serviços, desde 2013, acreditação para 

Organismos de Certificação de Sistema de Gestão de Energia (OGE) que conduzem e 

concedem a certificação baseadana norma ABNT NBR ISO 50001 (Sistemas de gestão da 

energia – Requisitos com orientações para uso), publicada em 2011. Atualmente, não existem 

OGE acreditados pela CGCRE.   

3.6.3  SISTEMAS DE CERTIFICAÇÃO FLORESTAL 

Sistemas de certificação florestal são desenvolvidos para reconhecer empresas ou 

produtores florestais que, de forma voluntária, buscam adequar suas práticas de produção a 

critérios socioambientais previamente definidos. No conjunto da cadeia produtiva este sistema 

funciona a partir da expectativa de que os compradores darão preferência a produtos 

                                                           

 
144

A ISO 50001 baseia-se no modelo de melhoria contínua que também é usado nos sistemas de gestão da 

qualidade e gestão ambiental normalizados pela ISO. Isso torna mais fácil para as organizações integrarem a 

gestão da energia em seus esforços globais para melhorar a qualidade e a sua gestão ambiental (ISO, 2016). 
145

Lançado em 2007 pelo Ministério de Minas e Energia (MME) e a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), o 

PNE estipula uma redução de 10% do consumo de energia no país até 2030 e tem na eficiência energética um 

fator fundamental para tal intento (EPE, 2007). 
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certificados, impulsionando assim seus fornecedores a buscarem a certificação (VOIVODIC e 

FILHO, 2011).  

A certificação florestal voluntária vem se desenvolvendo no mundo desde a década de 

1980, contando com vários sistemas operando e competindo entre si. Os dois mais difundidos 

são o Forest Stewardship Council (FSC), criado em 1993, e o Programme for the 

Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC), de 1999146. Cabe destacar que a 

participação das ONGs ambientalistas e a pressão que as mesmas exerceram à época no 

mercado de produtos de origem florestal foram fundamentais para o estabelecimento do FSC 

(VOIVODIC e FILHO, 2011).  

No Brasil, as primeiras ações nesse sentido ocorreram em 1994, e a primeira área 

certificada pelo FSC deu-se em 1995. Além da certificação FSC, existe ainda, desde 2002, a 

certificação do Programa Brasileiro de Certificação Florestal (CERFLOR), programa 

reconhecido internacionalmente pelo PEFC e desenvolvido dentro da estrutura do 

SINMETRO, e coordenado pelo INMETRO com base em critérios e indicadores nacionais 

prescritos nas normas elaboradas pela ABNT (SFB, 2017). 

Existem, basicamente, três tipos de certificação florestal: a certificação de manejo 

florestal, que atesta que uma determinada floresta (natural ou plantada) é manejada de acordo 

com princípios de sustentabilidade pré-determinados; a certificação de cadeia de custódia, que 

atesta a rastreabilidade dos produtos florestais, desde a produção da matéria-prima até o 

consumidor final147; e a certificação de madeira controlada, que busca evitar o uso de madeiras 

consideradas inaceitáveis, como madeira colhida ilegalmente, de áreas onde houve violação 

dos direitos civis, ou até mesmo proveniente de florestas geneticamente modificadas. 

A CGCRE oferece em seu portfólio de serviços, desde 2003, acreditação para 

Organismos de Certificação de Manejo de Florestas (OCF) que conduzem e concedem a 

certificação de conformidade no âmbito do CERFLOR com base nas normas ABNT NBR 

14789 (Manejo Florestal - Princípios, Critérios e Indicadores para Plantações Florestais) e 

                                                           

 
146

Existem ainda diversos sistemas nacionais de certificação florestal, entre os quais os da Suécia, Finlândia, 

Noruega, Alemanha, Inglaterra, EUA, Canadá, África do Sul, Indonésia, Malásia, Nova Zelândia, Chile, Áustria, 

Gana, Bélgica (MARTINI JUNIOR, 2012). 
147

No âmbito do CERFLOR, são os organismos de certificação de produto (OCP) que a realizam. 

http://www.inmetro.gov.br/qualidade/cerflor.asp
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ABNT NBR 15789 (Manejo Florestal - Princípios, Critérios e Indicadores para Florestas 

Nativas). Atualmente existem quatro OCF acreditados pelo organismo brasileiro (INMETRO, 

2017). 

3.6.4  SISTEMAS DE VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DE INVENTÁRIOS DE 

GEE 

Um inventário de GEE é, na prática, a quantificação e organização dos dados sobre 

emissões de uma atividade148, com base nas regras estabelecidas num determinado programa 

de GEE. Esse inventário é realizado pela empresa ou organização, mediante um projeto por 

ela mesma preparado. Uma vez preparado, esse projeto deve ser avaliado por um organismo 

de terceira parte que faça a verificação e/ou validação, de forma a atestar o atendimento do 

projeto aos requisitos especificados no programa (FERMAM, 2011). 

Há, segundo a OCDE, cerca de 20 programas em operação em diversas partes do 

mundo, entre voluntários ou obrigatórios, elaborados por empresas, setores empresariais, 

organizações e governos. Dada essa multiplicidade de programas149, surgiu a necessidade de 

se garantir que os resultados fornecidos fossem reconhecidos por terceiros (países), ou seja, 

tornou-se necessário que os resultados de avaliação da conformidade de um dado programa 

gozassem de reconhecimento mútuo entre os vários programas, sem o que, na prática, poderia 

representar barreira técnica ao comércio (FERMAM, 2011). 

O programa brasileiro de acreditação de organismos de verificação de inventários de 

GEE foi oficialmente lançado em 2013. Elaborado com base nas exigências do IAF e nos 

programas existentes dos organismos no exterior pioneiros nesta acreditação - como a 

ANSI150, nos Estados Unidos, por exemplo -, o programa brasileiro veio suprir a necessidade 

                                                           

 
148

A ABNT NBR ISO 14064-3:2007 define esse inventário como o levantamento das fontes, sumidouros, 

emissões e remoções de GEE de uma organização. As fontes de GEE são unidades físicas ou processos que 

liberam GEE para a atmosfera, enquanto que os sumidouros são as unidades físicas ou processos que removem 

GEE da atmosfera (FERMAM, 2011).  
149

Esses programas podem apresentar diversas diferenças entre si, como, por exemplo, o tipo de certificação 

oferecida, o método de avaliação de GEE, a abordagem de comunicação, entre outros (FERMAM, 2011). 
150

O American National Standards Institute (ANSI) é uma organização particular estadunidense, sem fins 

lucrativos, que tem por objetivo facilitar a padronização dos trabalhos de seus membros.O Instituto supervisiona 

a criação, promulgação e uso de milhares de normas e diretrizes que afetam diretamente as empresas em quase 

todos os setores: de dispositivos acústicos a equipamentos de construção, da produção de lácteos à distribuição 

de energia. O ANSI também está ativamente envolvido na acreditação (ANSI, 2017). 
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de um acreditador nacional para o setor, conforme preconiza a Resolução INEA151 nº 64/2012, 

que dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação anual de Inventário de Emissões de GEE 

para fins de Licenciamento Ambiental no Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN, 2014). 

A CGCRE oferece em seu portfólio de serviços, desde 2014, acreditação para 

Organismos de Verificação de Inventários de Gases de Efeito Estufa (OVV) que realizam a 

verificação de inventários usando a Norma ISO14064-3. Os critérios adotados pela CGCRE 

para a acreditação desses OVV são baseados na ABNT NBR ISO 14065 e suas interpretações 

pelo IAF e IAAC152. Atualmente, existem onze OVV acreditados pelo organismo brasileiro 

(INMETRO, 2017) 

3.6.5  PROGRAMAS DE ROTULAGEM AMBIENTAL (ECOLABELLING) 

Os programas de rotulagem estabelecem requisitos ambientais para objetos e tipos de 

objetos, tais como: máquinas de lavar louças, eletroeletrônicos, materiais de construção, 

papéis e tecidos, edificações, entre outros. A proposta para elaboração desses requisitos pode 

ser feita por indústrias, associações empresariais, órgãos e instituições de governo, grupos 

ambientalistas, representantes de consumidores e outros segmentos da sociedade em geral. 

Segundo Appleton (2002 apud GUERÓN), os programas de rotulagem ambiental, 

voluntários ou compulsórios, são classificados em três grupos: (i) rótulos de tema único, que 

alertam os compradores ou consumidores sobre uma causa particular - por exemplo, se o 

produto é reciclável, biodegradável ou "salva golfinhos" -, ou podendo informar também 

sobre características relacionadas a desempenho - tais como emissões, consumo de 

combustível automotivo e consumo de energia elétrica; (ii) rótulos negativos, que alertam os 

compradores ou consumidores sobre características perigosas ou nocivas dos produtos, por 

exemplo, seus efeitos negativos sobre a saúde dos consumidores; e (iii) eco-labels, que são 

concedidos por uma organização privada ou governamental para produtos baseados em ACV. 

                                                           

 
151

O Instituto Estadual do Ambiente (INEA) é um órgão do Governo do Estado do Rio de Janeiro, vinculado à 

Secretaria Estadual do Meio Ambiente. 
152

Para ser acreditado, o OVV deve selecionar o método de verificação que pretende operar. Atualmente, o único 

método disponível no Brasil é o GHG Protocol, ou Protocolo GHG, que foi criado pelo World Resources 

Institute (WRI) e o World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) e introduzido no País pela 

Fundação Getúlio Vargas. 
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Guerón (2003) observa que existem desde rótulos que se referem a características 

específicas, tais como “reciclável”, “baixo consumo de energia”, ou “contém X% de material 

reciclado”, até rótulos que apresentam informações quantitativas sobre os aspectos ambientais 

do produto, tais como emissões, consumo de materiais e de recursos renováveis, ou ainda 

aqueles que destinados a indicar tipos de produtos com menores defeitos ambientais dentro de 

determinada categoria.   

O primeiro programa de rotulagem ambiental, o já mencionado Blue Angel, foi criado 

em 1977, na Alemanha, com base em recomendações adotadas pela OCDE. Dez anos após o 

seu lançamento, o programa já contava com mais de três mil produtos certificados, o que 

poderia ser atribuído ao alto grau de conscientização do consumidor alemão e às tecnologias 

ambientais então desenvolvidas. A grande aceitação do programa alemão e a crescente 

conscientização dos consumidores incentivaram outros países a criarem seus próprios 

programas de rotulagem ambiental: em 1988, o Canadá criou o Environmental Choice; em 

1989, o Japão criou o Eco Mark; em 1990, os Estados Unidos criaram o Green Sea; e, em 

1992, Singapura criou o Green Label. Alguns outros países optaram por adotar programas já 

disponíveis (SANTOS, 1998; GUERÓN, 2003).  

Com o objetivo de evitar a falta de clareza para os consumidores e reduzir os custos 

dos produtores cujos produtos podem alcançar diferentes mercados, vem ocorrendo uma 

tendência de se buscar a harmonização entre os diversos programas de rotulagem ambiental 

existentes no mundo. Nesse contexto, pode-se destacar, além da ISO e sua série 14000, o 

Global Ecolabelling Network (GEN), uma associação sem fins lucrativos, fundada em 1994, 

que tem como objetivo estimular, promover e desenvolver a rotulagem ambiental para 

produtos e serviços. O GEN reúne os principais programas de rotulagem ambiental do mundo, 

congregando organizações de terceira parte da Austrália, Brasil, China, Dinamarca, 

Alemanha, Hong Kong, Israel, Japão, Coréia, Nova Zelândia, Noruega, Suécia, Tailândia, 

Rússia, Ucrânia, Singapura e Estados Unidos da América, entre outros países (GUERÓN, 

2003; GEN, 2017). 

A ABNT, o único membro pleno do GEN na América do Sul, gerencia um programa 

de rotulagem ambiental desenvolvido de acordo com as normas ABNT ISO NBR 14020 e 
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ABNT ISO NBR 14024. O Programa Rótulo Ecológico153, lançado em 2008, e também 

conhecido como Selo Colibri, é classificado como Rótulo Tipo I, pois exige uma certificação 

de terceira parte, e centra-se sobre o ciclo de vida dos produtos, da extração dos recursos até o 

descarte final após o uso (ABNT, 2016). 

No âmbito do SBAC e do Programa Brasileiro de Avaliação do Ciclo de Vida 

(PBACV), o INMETRO lançou em 2016 o Programa Voluntário de Rotulagem Ambiental 

Tipo III – Declaração Ambiental de Produto (DAP), o qual foi instituído pela Portaria nº 

100/2016. A DAP154, da sigla correspondente em inglês EPD - Environmental Product 

Declaration, é um documento que resume o perfil ambiental de um produto, fornecendo 

informações sobre seus aspectos ambientais de forma padronizada e objetiva. Métodos 

padronizados propiciam a avaliação das mesmas categorias de impacto ambiental para que 

produtos com mesma funcionalidade sejam comparáveis, independentemente da região ou 

país (INMETRO, 2016).  

Mas não são só a ABNT e o INMETRO que gerenciam e oferecem programas desse 

tipo no Brasil. Um exemplo de programa de rotulagem ambiental operado fora do âmbito da 

ABNT e do INMETRO (SBAC) é o RGMAT, desenvolvido pela Fundação Vanzolini e 

lançado em 2012 com o objetivo de avaliar o desempenho ambiental de materiais, 

especialmente para a construção civil. Para a concessão dessa certificação, são 

considerados critérios técnicos e ambientais, exigindo-se  daquele que pleiteia o selo 

uma declaração ambiental de produto baseada na ACV desses materiais (FUNDAÇÃO 

VANZOLINI, 2017). Outro programa brasileiro de rotulagem ambiental que pode ser 

mencionado como exemplo de programa privado é o Ecolabel Brasil, baseado na Norma ISO 

14024. Segundo Instituto Falcão Bauer155, que o administra, o programa segue os princípios 

preconizados pelo GEN (IFB, 2017). 
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Todos os critérios do programa Rótulo Ecológico são desenvolvidos com base em consultas a outros membros 

do GEN e pelo ABNT/CTC-20, comitê técnico que possui representantes dos setores específicos do produto, 

neutros e dos consumidores (ABNT, 2017).  
154

A DAP não é um rótulo de qualidade ambiental, pois embora forneça informações objetivas sobre aspectos 

ambientais de um produto, não define exigências ambientais específicas (padrão de desempenho) para o produto. 

Ela é baseada em estudos de ACV e fornece uma descrição detalhada de características ambientais de produtos 

ao longo do seu ciclo de vida (INMETRO, 2016).  
155

O Instituto Falcão Bauer é um organismo de certificação brasileiro, acreditado pela CGCRE na área de 

produtos e sistemas de gestão.  

http://blog.enciclo.com.br/entenda-o-que-e-acv/
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3.6.6  ENSAIOS LABORATORIAIS 

Muitos dos programas de avaliação da conformidade da área ambiental no Brasil e no 

mundo exigem a realização de ensaios específicos por laboratórios, acreditados ou não, de 

modo a que se possa determinar que as características estabelecidas para um objeto nos 

documentos normativos de referência são de fato atendidas. A demonstração da conformidade 

pode ser direta, quando os resultados dos ensaios por si só já satisfazem os critérios do 

programa, ou indireta, quando esses resultados servem de base para a concessão de um 

certificado emitido por um organismo de certificação ou de inspeção.  

De modo a atender às principais legislações ambientais vigentes no País, a CGCRE 

oferece em seu portfólio serviços acreditação para uma variedade de tipos de ensaios. 

Basicamente, esses serviços referem-se a ensaios químicos ou biológicos em águas; em solos, 

sedimentos e rochas; em ar, gases e poluentes da atmosfera; em resíduos e bioindicadores 

ambientais. Atualmente, há, na Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios, cerca de 350 

laboratórios acreditados pela CGCRE para realizar ensaios com esse tipo de orientação, 

número que corresponde a cerca de 30% do total de laboratórios acreditados pelo organismo 

de acreditação brasileiro (INMETRO, 2017). 
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4  CENÁRIOS 

O futuro já está previamente determinado ou, bem ao contrário, está completamente 

aberto a múltiplas possibilidades? Até que ponto se pode antever o futuro, esteja ele já 

predeterminado ou não? O entendimento que se tem sobre o que determina o futuro ou sobre 

o que existe nele de predeterminado influi não apenas na intenção de estudá-lo como também 

na escolha dos meios adequados para isso.  

Estudos do futuro (“future studies”) é o termo genérico que abrange o mosaico de 

abordagens, métodos e técnicas de natureza qualitativa e quantitativa – hoje, em diferentes 

estágios de evolução - que buscam identificar, analisar e avaliar possíveis mudanças no futuro 

e que têm neste seu princípio organizador (CORNISH, 1977; PATOKORPI e 

AHVENAINEM, 2009) 156.  

Os primeiros estudos do futuro careciam de maior embasamento teórico ou técnico 

(CORNISH, 1977; ORTEGÓN e VÁSQUEZ, 2006). Isso muda significativamente durante o 

Século XX, quando a Economia sistematiza a previsão ao utilizar extrapolações estatísticas, 

modelos matemáticos e econométricos, conferindo aos estudos do futuro um caráter 

científico. Porém, foi somente a partir do início da Guerra Fria - cujo advento ensejava 

previsões tecnológicas, geopolíticas e de estratégia militar – que os estudos do futuro 

desenvolveram-se a ponto de se constituírem em um moderno campo trans e multidisciplinar 

de pesquisa, incorporando diversas escolas de pensamento. Também desempenhou papel 

importante nesse processo o interesse das grandes corporações empresariais pelas potenciais 

mudanças na demanda dos mercados em que atuavam (BAS, 1999; KUOSA, 2011). Foi nesse 

contexto de maior instabilidade no macroambiente e incerteza quanto ao futuro que surgiram 

e se consolidaram os métodos de cenários. 

Para Mannermaa (1991)157, o advento dos cenários representou mesmo uma mudança 

de paradigma no campo dos estudos do futuro. Antes, no que o autor denominou de 

paradigma descritivo, predominavam métodos e técnicas quantitativos, aplicáveis para prazos 
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Segundo Schwarz (2008), não existe uma definição clara e comumente compartilhada para estudos do futuro. 

A revisão na literatura realizada pelo pesquisador, em princípio, confirmou a afirmação de Schwartz. 
157

Mannermaa também menciona um terceiro paradigma em seu artigo: o paradigma da pesquisa evolutiva 

(evolutionary futures research paradigm).    
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mais curtos e ambientes estruturalmente estáveis. Os métodos de cenários caracterizam o 

paradigma seguinte: não se pretendia mais tentar prever qualquer coisa, mas sim conhecer as 

possibilidades de evolução darealidade, enquanto também se buscava explicitar os fatores que 

poderiam interessar aos tomadores de decisão – para quem, em última análise, os estudos são 

realizados. 

Este capítulo tem como propósito fundamental apresentar conceitualmente os cenários, 

contextualizando-os no campo dos estudos do futuro e distinguindo-os das demais 

abordagens, as quais foram aqui sintetizadas sob o termo genérico de ‘previsões’. 

4.1  CONSIDERAÇÕES SOBRE O FUTURO 

Em sentido estrito, só podemos conhecer o passado. O presente, como disse Cornish 

(1977), é apenas um breve e inalcançável instante – pois não pode ser plenamente apreendido 

antes de se transformar em passado. O futuro, por sua vez, ainda não existe, está para ser 

criado (GODET e DURANCE, 2011). Ele emerge do processo permanente de interação entre 

os fatores de continuidade e descontinuidade (ORTEGÓN e VÁSQUEZ, 2006), ou, conforme 

Millet (2011), de uma combinação inicialmente desconhecida de continuidade e mudança. Em 

essência, o futuro é uma construção social cujo resultado depende das decisões de um sem 

número de indivíduos, que, dispondo de informações quase sempre incorretas ou incompletas, 

formam suas próprias expectativas quanto ao que poderá acontecer e, baseando-se nelas, 

decidem sobre como e quando agir para alcançarem seus objetivos (BERNSTEIN, 1997; 

MASINI e VÁSQUEZ, 2000). 

Contudo, a noção de que o futuro resulta das escolhas dos homens é relativamente 

nova, quando vista em perspectiva histórica. Na Antiguidade, afirma Bernstein (1997), o 

conhecimento sobre o futuro era domínio obscuro de oráculos, profetas, bruxos e adivinhos, a 

quem eram imputados dons sobrenaturais ou privilégios divinos. Para o autor, a fronteira que 

separa os tempos modernos do passado forma-se exatamente a partir do entendimento de que 

o futuro é mais do que resultado de “caprichos dos deuses” e de que os homens não são meros 

– e passivos - observadores dos acontecimentos.  
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Para Bas (1999), foi o advento da sociedade industrial e a ascensão da idéia de 

progresso que trouxeram a possibilidade de usar a imaginação para criar futuros distintos da 

realidade em que se vivia - o que repercutiu, inclusive, no contexto literário da época158. 

Predominava então a imagem do futuro como um porvir. Foi apenas a partir do século XX 

que, pensando o futuro como um devir, os filósofos, os cientistas e os tecnocratas 

introduziram os estudos do futuro com o objetivo de orientar a ação humana (ORTEGÓN e 

VÁSQUEZ, 2006).     

Decouflé (apud ÓRTEGONe VÁSQUEZ, 2006) propõe três representações básicas de 

futuro formuladas a partir do que se entende sobre o papel que os homens cumprem nocurso 

da história: (1) o futuro como destino; (2) o futuro como porvir; e (3) o futuro como devir. 

(1) Na primeira delas, mais própria da Antiguidade, coexistem duas noções distintas para 

o futuro: pode-se entendê-lo de forma fatalista, ou seja, o futuro, embora 

desconhecido, já está determinado e é inevitável - independe, portanto, da vontade dos 

homens, restando-lhes somente resignarem-se a ele; ou pode-se entendê-lo como 

sendo decifrável, ou seja, são forças divinas que o produzem e apenas indivíduos que 

possuem certos dons sobrenaturais são capazes de conhecê-lo (MOURA, 1994). 

(2) Na segunda, o futuro é algo que está por acontecer. O valor que lhe é atribuído refere-

se à emancipação do pensamento, sem que se espere consistência ontológica com o 

mundo real – são considerados possíveis tão somente porque estão descritos nos 

relatos produzidos por indivíduos visionários e imaginativos. São exemplos disso o 

utopismo e a futurologia, representados, respectivamente, nas obras literárias de 

Thomas More (“Utopia”) e Alvin Toffler (“O Choque do Futuro”).      

(3) Na terceira representação, o futuro descola-se do campo do imaginário e passa a ser 

visto como resultado de um processo histórico e social, no qual o passado, o presente e 

o próprio futuro estão logicamente encadeados, mas agora em bases mais realísticas. O 

futuro não está mais pré-determinado e tampouco pertence ao domínio do acaso; ele 

expressa tão somente a vontade dos homens.  

O surgimento e o desenvolvimento dos estudos do futuro, em geral, e da abordagem de 

cenários, em particular, estão histórica e filosoficamente relacionados a esta terceira 
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 Do que são exemplos emblemáticos algumas das obras de Júlio Verne e H. G. Wells. 
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representação, da qual se pode depreender que a incerteza e a imprevisibilidade são 

características intrínsecas ao futuro, sobretudo quando se trata de sistemas sociais. Bell e 

Olick (1989), reconhecendo esse problema, apontam para o que seria um paradoxo inerente ao 

campo dos estudos do futuro: esforçar-se para conhecer o que não pode ser conhecido. Não 

obstante essa dificuldade rigorosamente insuperável, muitas e variadas formas para estudar o 

futuro têm sido desenvolvidas e aplicadas em diversas áreas da atividade humana. Existe, 

contudo, uma explicação para o aparente paradoxo: a incerteza não é um fator absoluto, ela 

não está igualmente distribuída em todas as situações onde exista dúvida sobre como o futuro 

será (HEIJDEN, 2009; MELO, 2001).  

4.2  CONSIDERAÇÕES SOBRE A INCERTEZA 

Os estudos do futuro são conseqüência direta de haver incerteza. Portanto, a incerteza 

é um conceito central no campo dos estudos do futuro. Pode-se mesmo dizer que os estudos 

do futuro distinguem-se uns dos outros pela maneira como reconhecem e lidam com a 

incerteza.  

Ocorre que o próprio conceito de incerteza é “incerto”. De fato, existem na literatura 

especializada diferentes concepções de incerteza, que variam tanto em termos de grau como 

também em termos da própria essência do conceito159. Há também concepções semelhantes 

sob “rótulos” diferentes. Além disso, as diferenças ou semelhanças entre essas concepções 

nem sempre são muito claras (DEQUECH, 2011). Esta seção tem como objetivo apresentar 

algumas dessas concepções, sob a ótica do que seja pertinente aos estudos do futuro. 

Para Marsh (1998), incerteza é “o desconhecimento sobre quais questões, tendências, 

decisões e eventos deverão formar o amanhã”. O autor alerta para que não se confunda 

incerteza com risco (“likelihood”). Este implica ser possível quantificar – ainda que em 

termos apenas probabilísticos - o quanto se sabe sobre o futuro; a incerteza, por sua vez, 

remete a um futuro em aberto, no qual impera o desconhecimento sobre as possibilidades de 

um ou outro vir a ocorrer. Segundo Ayres e Axtell (1996), incerteza caracteriza um evento em 

que as probabilidades não são conhecidas, mas as variáveis sim. 

                                                           

 
159

O termo ‘incerteza’ também é amplamente usado na Economia, incluindo praticamente todas as abordagens 

que têm dominado essa disciplina desde o século passado (DEQUECH, 2011). 
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Courtney et al (1997) identificam quatro níveis de incerteza: 

 Nível 1 – Neste nível, o tomador de decisão se defronta com um ambiente 

extremamente previsível, onde a incerteza presente é apenas residual, permitindo, 

portanto, que as decisões sejam tomadas considerando-se apenas um único futuro 

possível para o sistema-objeto.  

 Nível 2 – Neste nível, o tomador de decisão se defronta com alternativas de futuro 

bem delimitadas. Análises não permitem identificar qual deles deve ocorrer, mas 

podem ser úteis para definir probabilidades de ocorrência.   

 Nível 3 – Neste nível é possível identificar uma gama de possibilidades de futuro a 

partir de uma quantidade limitada de variáveis-chave. Os resultados podem estar em 

qualquer dos pontos do espectro de possibilidades, não se podendo - diferentemente 

do que ocorre no nível 2 - identificar futuros bem delimitados160. 

 Nível 4 – Neste nível, múltiplas dimensões da incerteza interagem, criando condição 

onde se torna virtualmente impossível fazer previsões. Diferentemente do que ocorre 

no nível 3, não se pode sequer identificar todas as variáveis relevantes para a evolução 

da realidade, muito menos fazer qualquer tipo de afirmação sobre como se 

comportarão161. Em tais condições, não é possível identificar resultados potenciais, o 

que não permite base suficiente para elaboração de cenários.  

Heijden (2009), por sua vez, distingue três categorias de incerteza, considerando como 

critério o grau com que seria possível fazer afirmações úteis acerca do futuro: 

 Riscos – são incertezas caracterizadas por permitirem a estimativa das probabilidades 

de ocorrência de determinados acontecimentos, baseada em suficientes precedentes 

históricos de acontecimentos similares. 

 Incertezas estruturais – ocorrem nas situações onde se admite a possibilidade de 

determinado acontecimento, mas não há precedente histórico que permita estimar 
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Os autores usam aquiuma analogia com variáveis contínuas. 
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No entanto, salientam os autores, o nível de incerteza mais alto costuma ser um estado transitório; o normal é 

que a incerteza, com o tempo, se acomode em um dos níveis inferiores na escala proposta por eles. 
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probabilidade para sua ocorrência. A possibilidade de o acontecimento ocorrer segue a 

sistemática causa-efeito – daí sua caracterização como “estrutural” -, mas sem que se 

possa estabelecer um futuro provável.  

 Incertezas imprevisíveis e incognoscíveis (“unknowables”) – ocorrem quando não se 

consegue sequer imaginar os acontecimentos que podem surgir à frente, restando 

apenas aguçar a percepção para tentar detectá-los o mais cedo possível. Trata-se, por 

sua natureza, de uma categoria de incerteza que não pode estar contemplada em 

nenhum tipo de estudo do futuro. 

Mas a incerteza não é um fator isolado ou independente, ela decorre das características 

inerentes ao ambiente pertinente ao sistema-objeto cujo futuro se quer estudar. Por esse 

motivo, alguns outros conceitos correlatos também precisam ser abordados. 

Heijden (2009) afirma que a principal dificuldade em estudar o futuro reside na 

complexidade do ambiente, sendo esta a “primeira importante fonte de incerteza”. 

Tipicamente, quando o nível de complexidade do ambiente é elevado, a incerteza presente é 

maior, o que torna os métodos de previsão tradicionais menos confiáveis. No entanto, salienta 

o autor, a complexidade é “justamente a fonte de incerteza sobre a qual se pode fazer algo a 

respeito”. 

Schoemaker (2008), um dos grandes cenaristas, relaciona incerteza ao desacordo entre 

previsores ou a dúvidas de um único previsor quanto ao resultado futuro de uma variável de 

interesse162. A complexidade, por sua vez, constitui-se de duas dimensões: a complexidade de 

corte transversal (estática), que diz respeito a como as variáveis se inter-relacionam em um 

determinado ponto no tempo, e a complexidade de natureza dinâmica, que introduz o fator 

temporal e, portanto, desafios adicionais relativos à observação, feedback e aprendizado. 

Schoemaker frisa ainda que o desconhecimento da complexidade presente no ambiente é 

conceitualmente diferente de incerteza: esta se refere a como a variável-alvo (o objeto do 

estudo) vai se comportar no futuro; a complexidade refere-se à quantidade de variáveis que 

precisam ser consideradas e à intensidade da relação entre elas. 
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Anos de pesquisa comportamental sobre tomada de decisão descobriram uma gama de limitações cognitivas 

quando indivíduos são confrontados com a incerteza (SCHOEMAKER, 2008). 
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Segundo Simon (1997 apud SCHOEMAKER, 2008), o desafio da complexidade está 

diretamente relacionado à noção de racionalidade limitada (“bounded rationality”): os seres 

humanos são incapazes de conhecer todas as alternativas disponíveis, calcular o valor 

(utilidade) associado a cada alternativa e escolher a alternativa ótima – aquela que maximiza 

sua utilidade esperada163. Para Duncan (1972), a complexidade se refere à quantidade de 

variáveis relevantes para a compreensão do ambiente e à extensão com que elas estão inter-

relacionadas, enquanto o dinamismo está relacionado com a freqüência das mudanças nessas 

variáveis. Dess e Beard (1984 apud SENER, 2012) definem dinamismo como “o nível de 

turbulência ou instabilidade no ambiente” e complexidade como “a diversidade e a 

concentração de recursos no ambiente”. Em ambientes dinâmicos, os indivíduos não são 

capazes de determinar a base de seus pressupostos para a tomada de decisão; a complexidade, 

por sua vez, refere-se à quantidade crescente de variáveis no ambiente. Segundo Sener (2012), 

o cálculo racional para o processo decisório é mais difícil em ambientes dinâmicos, uma vez 

que as relações entre as variáveis são menos claras e as mudanças menos previsíveis. 

Pode-se depreender dos conceitos de incerteza aqui apresentados certo padrão: (i) 

existe um tipo “contornável” de incerteza ao qual se pode associar probabilidades objetivas 

(risco) de um determinado futuro vir a ocorrer (ou não), baseando-se em precedente histórico 

e ainda válido; (ii) existe um segundo tipo de incerteza, de natureza estrutural e para o qual 

não há precedente histórico disponível ou ainda válido, mas apesar do que se pode inferir 

futuros alternativos pela causalidade ou determiná-los em termos de probabilidades 

subjetivas; e (iii) existe ainda um terceiro tipo, caracterizado pelo conhecimento insuficiente 

sobre as variáveis pertinentes ao ambiente ou pela própria aleatoriedade na ocorrência dos 

eventos que podem vir a transformá-lo, resultando na impossibilidade prática de se fazer 

qualquer inferência útil sobre o futuro.  

Portanto, é razoável dizer que o nível (ou tipo) de incerteza está relacionado à 

quantidade e diversidade das variáveis que permeiam e constituem cada ambiente específico, 

à intensidade das relações que tais variáveis guardam entre si e à freqüência com que essas 

relações mudam ao longo do tempo considerado.  
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O conceito de racionalidade limitada é mais consistente com o comportamento real das escolhas humanas. 

Para maiores detalhes sobre o conceito de Simon, ver em BARROS, G; “Herbert A. Simon and the concept of 

rationality: Boundaries and procedures”. Brazilian Journal of Political Economy, v. 30, nº 3 (119), p. 455-472. 
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4.3  OS ESTUDOS DO FUTURO 

A primeira dificuldade que surge quando se fala em estudos do futuro é de natureza 

terminológica: existem na literatura especializada diferentes denominações para tipos ou 

famílias de abordagens, métodos e técnicas164, o que gera problemas importantes de definição 

e de classificação no âmbito desse campo de pesquisa. Não raro, técnicas desenvolvidas para 

usos específicos em determinados tipos de estudo são classificadas em nível mais elevado de 

abrangência, como se fossem o próprio estudo em si, trocando-se assim a parte pelo todo. 

Também não é incomum que métodos e técnicas concebidos para objetivos alheios ou apenas 

indiretamente ligados à investigação do futuro sejam considerados como tipos genuínos de 

estudo do futuro165.  

Na língua inglesa, os termos tipológicos mais associados ao estudo do futuro são 

foresight(ing) e forecast(ing), os quais são costumeiramente substituídos na literatura em 

português por prospecção e previsão, respectivamente. Tanto um quanto o outro termo trazem 

em seu bojo a ideia de investigar o futuro com alguma base no presente, mas existe entre eles 

uma diferença fundamental: o segundo implica aceitar a premissa de que os padrões 

estruturais (basicamente, o conjunto de variáveis constitutivas do ambiente e suas inter-

relações) do passado serão mantidos ao longo do tempo considerado para o estudo, o que 

tornaria viável se fazer afirmações razoavelmente “exatas” sobre um futuro que seria único. 

Em contraste, um traço distintivodos estudos de natureza prospectiva está no entendimento de 

que muitos aspectos relacionados ao futuro não são previsíveis e, portanto, a “exatidão” 

tornar-se-ia um aspecto menos relevante - quando não enganoso. Como conseqüência, o 

futuro não seria “único”, mas múltiplo, o que tornaria mais sensato examinar as diferentes 

alternativas para sua evolução.  
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Outro aspecto a destacar é que os termos ‘método’ e ‘técnica’ são muitas vezes tratados na literatura 

especializada como sendo intercambiáveis, porém existe uma diferença sutil entre eles: método diz respeito à 

organização e ordenamento das etapas de elaboração dos estudos, enquanto a técnica diz respeito à maneira 

particular de como executá-las (BISHOP et al, 2007). 
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É o caso, por exemplo, da classificação proposta por Porter et al em “Technology futures analysis: toward 

integration of the field and new methods”. Technological Forecasting & Social Change, v. 71, n. 3, p. 287- 303, 

mar. 2004. 
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4.3.1  AS PREVISÕES: A ABORDAGEM TRADICIONAL 

Segundo Jantsch (1967), uma previsão é uma “declaração probabilística, com nível de 

confiança relativamente alto, sobre o futuro” 166. Para Godet (1994), uma previsão é uma 

avaliação, com grau de confiança expresso em termos probabilísticos, sobre o comportamento 

de uma tendência em determinado período.  

Rattner (1973) observa que as previsões “estão geralmente assentadas em certo 

determinismo histórico, segundo o qual a história é percebida como um processo linear e 

progressivo, o que conferiria aos homens a possibilidade de poder prever o futuro e intervir 

ativamente em sua gestação”. Buarque (2003) lembra que Popper procurava demonstrar que o 

problema do determinismo “reside precisamente na impossibilidade de se contar com uma 

teoria capaz de apreender e organizar todas as variáveis e a complexidade das relações de 

causa e efeito que se estabelecem entre elas e também dominar todos os eventos iniciais”. 

Em regra, as previsões são baseadas na suposição de que o passado pode ser estendido 

para o futuro, tomando como premissa haver uma estrutura subjacente estável. No nível mais 

simples, isso significa uma mera extrapolação estatística de variáveis. Um tipo de previsão 

mais sofisticado envolve a aplicação de modelos de simulação, os quais permitem a 

possibilidade de relacionamentos das variáveis a serem levadas em consideração. É o caso, 

por exemplo, das previsões que fazem uso de modelos econométricos, os quais têm natureza 

determinista e baseiam-se em relações históricas estatisticamente estabelecidas167. (HEIJDEN, 

2009; GORDON et al, 2005). 

Godet (1994), em sua crítica aos métodos de previsão tradicionais, cita aspectos 

relacionados à impossibilidade prática de representar a complexidade da realidade em 

modelos matemáticos ou termos quantitativos, bem como à irrelevância a que tais métodos 

relegam aos homens como sujeitos ativos no processo de construção do futuro. Para Heijden 

(2009) e Chermack (2011), fazer previsões só seria aplicável - ainda que mantida a dimensão 
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Uma predição é uma declaração apodítica (não-probabilística) sobre o futuro, com um nível de confiança 

absoluto. Uma antecipação é um modelo logicamente construído de um futuro possível, em um nível de 

confiança ainda não definido (JANTSCH, 1967). 
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Esses modelos são usados não apenas para produzir previsões quantitativas, mas também para estimar a 

sensibilidade dos resultados a quaisquer alterações nas variáveis contempladas. 
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das capacidades humanas - para sistemas em ambientes relativamente estáveis, nos quais as 

mudanças ocorressem de maneira linear. 

4.3.2  A ABORDAGEM PROSPECTIVA 

Os estudos de natureza prospectiva analisam as mudanças sociais e as incertezas 

associadas a elas para antever alternativas de futuros possíveis, prováveis ou desejáveis. Ao 

invés de se tentar prever um futuro único, seria mais realista esforçar-se para conhecer e 

compreender os fatores determinantes para a evolução da realidade (ORTEGÓN e 

VÁSQUEZ, 2006). Segundo Godet (1994), a abordagem prospectiva baseia-se na premissa de 

que o futuro é produto da causalidade e da liberdade dos homens para criá-lo (além, claro, de 

fenômenos naturais imprevisíveis). Ou seja, o futuro resulta não apenas daquilo que o liga ao 

passado, mas também das expectativas que os homens formam sobre ele no presente, o que 

termina por condicionar suas decisões.  

Por outro lado, observa Buarque (2003), a liberdade dos homens “processa-se e 

manifesta-se em circunstâncias que limitam os espaços de possibilidade”. Mesmo em sistemas 

não-lineares e caóticos – caso da maioria dos sistemas sociais modernos (GORDON et al, 

2005) - não se verifica completa aleatoriedade, uma vez que tendem também a apresentar 

determinados padrões evolutivos. Entretanto, continua Buarque, “à medida que os 

movimentos do sistema se ampliam, este pode chegar a determinadas condições nas quais a 

evolução futura pode tomar vários caminhos diferentes dentro do seu padrão de organização”. 

Os métodos de cenários, segundo Bishop et al (2007), constituem-se na abordagem 

arquetípica dos estudos do futuro de natureza prospectiva, por incorporarem os princípios 

centrais desse campo, a saber: pensar profunda e criativamente sobre o futuro para não ser 

surpreendido; e, dada a incerteza que lhe é inerente, preparar-se para futuros múltiplos e 

plausíveis, e não apenas para aquele que se deseja ou espera que aconteça. 

4.4  A ABORDAGEM DE CENÁRIOS 

Previsões não comunicam incertezas; ao contrário, elas as escondem. A lógica de 

concepção da abordagem de cenários implica aceitar e conviver com a incerteza estrutural e 

com as múltiplas interpretações que ela pode gerar. Para Heijden (2009), o diferencial da 

abordagem de cenários reside, basicamente, no reconhecimento da incerteza estrutural e na 
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classificação das variáveis pertinentes ao ambiente em graus diferentes de incerteza. Em 

outras palavras, a incerteza é irredutível, mas pode ser organizada para ser melhor enfrentada.  

Tipicamente, os métodos de cenários são aplicados para se conhecer sobre as 

possibilidades de evolução de sistemas sociais – não-lineares - altamente complexos e 

dinâmicos, que convivem com mudanças estruturais e elevado grau de incerteza sobre a 

direção e a intensidade dessas mudanças. Em tais casos, normalmente, os resultados de uma 

mudança na realidade não são proporcionais às causas, também múltiplas e diversificadas 

(BUARQUE, 2003). 

Outro aspecto importante refere-se ao horizonte temporal adequado à aplicação desses 

métodos: em prazos muito curtos, a incerteza que prevalece é baixa em relação à capacidade 

humana de apreender e analisar a realidade; por outro lado, quando se trata de prazos muito 

longos, a incerteza é elevada demais para que se possa perscrutar o futuro com eficácia. Os 

métodos de cenários devem operar em prazos suficientemente – mas não exageradamente – 

longos, de modo a evitar influência excessiva pelas dinâmicas e tendências de curto prazo 

(BUARQUE, 2003; HEIJDEN, 2009). 

4.4.1  ORIGEM E EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

Parece ser consensual que a moderna concepção de cenários surgiu na segunda metade 

da década de 1940, e mais especificamente no meio militar dos Estados Unidos 

(BRADFIELD et al, 2005). Hermann Kahn, um talentoso analista da RAND Corporation168, 

organização patrocinada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, liderava uma 

equipe que elaborava estudos para auxiliar os militares daquele país a decidirem sobre que 

projetos armamentistas deveriam ser desenvolvidos ou não, considerando a complexidade e a 

incerteza decorrentes das novas possibilidades tecnológicas que surgiram durante a II Guerra 

combinadas com o longo tempo necessário para a conclusão das pesquisas e fabricação dos 
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Criada originalmente como Douglas Aircraft Company, a RAND (Research ANd Development) Corporation 

é uma instituição sem fins lucrativos que desenvolvia pesquisas e análises para o Departamento de Defesa dos 

Estados Unidos. Atualmente, sua atuação se estende do setor público ao privado, contribuindo para a tomada de 

decisões nos campos da energia, educação, saúde, meio ambiente, entre outros. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Defesa_dos_Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Defesa_dos_Estados_Unidos


114 

artefatos, ao mesmo tempo em que imaginava o que os países adversários – o contexto já era 

de Guerra Fria – poderiam fazer em resposta. 

O método de Kahn combinava análises detalhadas com a geração de elementos 

imaginativos sobre o futuro, técnica que ele chamava de “future-now thinking”. Sua intenção 

era produzir relatos (histórias) que pudessem ter sido contadas ou escritas por pessoas que já 

vivessem no futuro (CHERMACK et al 2001). Kahn então terminou por adotar o termo 

(“scenario”) sugerido pelo escritor Leo Rosten, que se inspirou na terminologia da indústria 

cinematográfica de Hollywood. Segundo Ringland (1998), Kahn ficou especialmente 

interessado no fato de que o termo remetia à criação de histórias, e não tanto a previsões.  

Kahn permaneceu na RAND ao longo da década de 1950, aprimorando seu método e 

criando novas técnicas para apoiá-lo, sendo as mais importantes a Delphi
169

 e a análise de 

sistemas (“systems analysis”), a partir da qual surgiram as abordagens mais modernas de 

elaboração de cenários (REIBNITZ apud BRADFIELD, 2005). 

Em 1967, Kahn, já no Hudson Institute, publica, com seu colega Anthony Wiener, o 

livro “The Year 2000: A Framework for Speculation on the Next Thirty-Three Years”, obra 

que se tornou um marco no campo dos estudos do futuro em geral e no dos cenários em 

particular (PILLKAHN, 2008). Entre outros destaques, a obra demonstrou que os cenários 

podiam ser utilizados para apoiar processos decisórios em ambientes complexos e de futuro 

incerto; além disso, forneceu uma das primeiras definições formais para cenário (REIBNITZ 

apud BRADFIELD, 2005). 

Também da RAND eram Ted Gordon e OlafHelmer, que desenvolveram em conjunto 

a técnica conhecida como análise de impacto cruzado. No início da década de 1960, Helmer 

deixa a RAND pela University of South California (USC), onde desenvolve um método de 

elaboração de cenários chamado INTERAX. Pouco depois, também Gordon deixa a RAND, 

mas para criarsua própria empresa, o Futures Group (MILLET, 2011). Ainda nos Estados 

Unidos, e mais ou menos na mesma época dos trabalhos iniciais de Kahn com cenários, surge 
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A técnica Delphi nasceu dentro dos denominados Métodos de Especialistas, que são aqueles que utilizam 

como fonte de informação um grupo de indivíduos que se supõe com elevado conhecimento do assunto do qual 

se vai tratar. Basicamente, os especialistas, sob anonimato, são consultados em várias rodadas até que se obtenha 

consenso sobre o que lhes foi questionado (ROZADOS, 2015).  
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o Stanford Research Institute (SRI), um think tank da Universidade de Stanford criado com a 

finalidade de desenvolver técnicas para planejamento de longo prazo nos campos econômico, 

político e militar (RINGLAND, 1998). 

Do outro lado do Atlântico, e mais especialmente na França, também ocorria grande 

efervescência no campo dos estudos do futuro, o que acabaria por resultar na escola francesa 

de cenários. Em meados da década de 1950, Gastón Berger, Bertrand de Jouvenel e outros 

pensadores começam a abordar as dimensões filosóficas e sociológicas do futuro, salientando 

a importância de se considerar em detalhe as conseqüências no longo prazo das políticas e 

ações concebidas no presentee de se prever possibilidades alternativas para ele. Até pela 

formação intelectual e atividade profissional dos envolvidos, os primeiros cenários elaborados 

naquele país destinavam-se a orientar políticas públicas relacionadas ao desenvolvimento 

econômico e social e ao ordenamento do seu território (CORNISH, 1977; MASINI, 2006). 

Os cenários não tardam a chegar ao mundo corporativo, onde são integrados ao 

planejamento de longo prazo das empresas, ganhando com isso uma nova dimensão. No 

início da década de 1970, Ian Wilson, egresso do SRI, elabora para a General Eletric, um 

conjunto de quatro cenários para o ambiente político e econômico dos Estados Unidos em 

1980 (MILLET, 2011). 

Mas o grande marco se deu na indústria petrolífera, e também por volta da mesma 

época. Os executivos do setor tinham que considerar o que era previsível e o que era 

fundamentalmente incerto no preço do petróleo, tarefa que exigia examinar os componentes 

da oferta e da demanda da commodity. Naquela época, a demanda era considerada previsível - 

de fato, ela vinha apresentando um padrão de crescimento constante desde o final da II 

Guerra. Sobre a oferta, porém, não se sabia até que ponto ela poderia ser considerada 

predeterminada ou incerta. O corpo técnico da Shell havia concluído que a oferta era 

predeterminada, pois as reservas no subsolo eram abundantes e a extração poderia ser 

facilmente adequada. No entanto, Pierre Wack, um membro do grupo de planejamento da 

empresa e conhecedor da ideias de Khan, percebeu que quem controlava as reservas também 

controlaria em breve os níveis de produção. A produção do Oriente Médio era, portanto, 

decisiva. Dado o contexto político daquela região, Wack e seus colegas concluíram que havia 

incerteza suficiente para justificar o desenvolvimento de um novo - e dramaticamente 

contrastante - cenário: os países produtores do Oriente Médio iriam se recusar a continuar 

aumentando sua produção além do nível que atendesse suas próprias necessidades de recursos 
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financeiros, causando impacto significativo no preço do petróleo, o que de fato veio a ocorrer 

em 1973. O cenário de crise elaborado por Wack alertou a alta direção da Shell e permitiu que 

a empresa adaptasse suas operações – especialmente, a de refino - muito mais rapidamente 

que o restante do setor. A maneira como a Shell reagiu à adversidade levou-a para o segundo 

lugar em tamanho entre as sete grandes do setor na época e para o primeiro lugar em 

lucratividade, tornando-a referência em cenários desde então (HEIJDEN, 2009; MIETZNER e 

REGER, 2005). 

Ao longo da década de 1970, mas especialmente após a crise do petróleo e 

provavelmente por causa do sucesso da Shell (CHERMACK et al 2001), a utilização de 

métodos cenários pelas grandes empresas nos Estados Unidos cresce de modo expressivo. 

Pesquisas constataram que, em 1974, cerca de 10% das empresas industriais listadas na 

Fortune 1000 já haviam feito uso de cenários em seus processos de planejamento. Em 1977, o 

número subiu para 22%; e em 1981, para cerca de 50% das empresas listadas na publicação 

(LINNEMAN e KLEIN, 1983). A abordagem de cenários também se disseminou na Europa 

Ocidental. Uma pesquisa conduzida em 1981 com as mil maiores empresas industriais 

daquela região constatou que quase 40% delas já haviam utilizado cenários na gestão de seus 

negócios (MALASKA et al, 1984). 

Ao longo da década de 1980, houve algum declínio no interesse pelos métodos de 

cenários. A causa seria certa desilusão com o quadro observado de recessão econômica face 

às expectativas otimistas que muitos dos cenários elaborados descreviam para a época 

(RINGLAND, 1998). Mas o interesse pela abordagem de cenários ressurge já em meados da 

década seguinte, como parte de uma nova ênfase nas fontes de valor e crescimento das 

empresas e grandes corporações, na esteira do que teóricos da administração como Gary 

Hamel, C. K. Pralahad e Henry Mintzberg diziam a respeito da preparação estratégica face 

aos ambientes turbulentos (RINGLAND e YOUNG, 2006). 

Desde então, outros fatores também contribuíram para que os métodos de cenários 

fossem cada vez mais utilizados: muitos gerentes seniores se formaram em cursos do tipo 

MBA170 que incluem cenários em suas ementas; as ONGs passaram a reconhecer a eficácia 

                                                           

 
170

MBA é uma sigla inglesa para Master in Business Administration, que em português significa Mestre em 

Administração de Negócios. 
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comunicativa e o efeito de mobilização dos cenários para seu público interno e externo; o 

setor público, sobretudo na Europa, adotou cenários de forma pró-ativanos debates de suas 

políticas públicas; entre outros (RINGLAND e YOUNG, 2006). 

Hoje, os métodos de cenários são usados em uma ampla gama de contextos, desde o 

planejamento estratégico de grandes e médias empresas, passando pela orientação de políticas 

públicas para cidades e territórios, até estudos científicos desenvolvidos no meio acadêmico e 

no terceiro setor. 

4.4.2  ASPECTOS DISTINTIVOS 

Drucker (1995) afirma que os métodos de cenários não visam a responder pergunta do 

tipo “O que é mais provável que aconteça?”, mas sim do tipo “O que já aconteceu que irá 

criar o futuro?”. Lindgren e Bandhold (2003), em contexto semelhante, citam as seguintes 

perguntas: “O que pode, concebivelmente, acontecer?” e “O que aconteceria se...?” o que 

afasta conceitualmente esses métodos da previsão tradicional – futuro provável - e da visão –

futuro desejado. 

Segundo Schwartz (1993), o tratamento dado à incerteza na abordagem de cenários é 

bastante diferente daquele que lhe é dado pelos métodos de previsão tradicionais. Nestes, a 

incerteza já vem integrada aos próprios resultados, o que termina por escondê-la daqueles que 

deviam conhecê-la171; nos cenários, ao contrário, a incerteza é explicitada e apresentada à 

frente. Godet (1994) enfatiza que os cenários não pretendem eliminar a incerteza por meio de 

predições ou previsões ilusórias, mas organizá-la e reduzi-la tanto quanto possível. 

Shoemaker (1995) afirma que os cenários diferem fundamentalmente de outras 

abordagens para estudar o futuro porque consideram uma série de variáveis e fatores de 

incerteza interagindo entre si e ao mesmo tempo. Assim, a abordagem de cenários não se 

limita a investigar o que poderia acontecer se sobre uma determinada variável houvesse 

apenas uma única incerteza. Tampouco está limitada a examinar a que levaria uma mudança 

em determinada variável enquanto todas as outras são mantidas constantes. Além disso, os 

cenários introduzem fatores subjetivos que não poderiam ser formalmente modelados (em um 
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Para Schwartz, isso é consistente com a preferência das pessoas por segurança. 
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sistema computacional, por exemplo), ao mesmo tempo em que descarta dados objetivos que 

não contribuem para uma narrativa plausível. 

Para Schnaars (1987), a abordagem de cenários distingue-se das outras abordagens de 

estudos do futuro de duas maneiras, basicamente: em primeiro lugar, proporcionauma 

descrição mais qualitativa e contextualizada de como pode evoluir a realidade, sem a 

pretensão de comportar precisão matemática; em segundo lugar, identifica um conjunto de 

futuros possíveis e plausíveis, nunca certos ou garantidos. A combinação de oferecer algo 

mais do que uma previsão, e de fazer isso sob a forma de uma narrativa, é considerada mais 

razoável pelo autor do que tentar prever o que não pode ser razoavelmente previsto. 

Segundo Wack (1985a, 1985b), em um contexto de instabilidade, onde a incerteza é 

inerente à estrutura do ambiente, melhorar as técnicas de previsão não resolveria o problema, 

pois “muitas forças trabalham contra a possibilidade de se obter a previsão correta”. O melhor 

a fazer então seria “aceitar a incerteza, compreendê-la e integrá-la ao nosso raciocínio”, o que 

remete à abordagem de cenários. Nesse sentido, os cenários ajudam os gestores a estruturar a 

incerteza e a direcionar seus modelos mentais para o que é mais pertinente. Também para 

Heijden (2009), previsões apenas fazem sentido quando se lida com os riscos, a primeira 

categoria de incertezas de sua classificação, tal como mostrado na seção 4.2. A abordagem de 

cenários é adequada para lidar com a segunda categoria de incertezas, pois existem múltiplas 

estruturas de causa e efeito diferentes que poderiam explicar a evolução da realidade - e o 

futuro parecerá diferente a depender de qual estrutura se considera. Em tal contexto, o 

tomador de decisão se confronta com múltiplos - e igualmente plausíveis - futuros. 

4.4.3  ASPECTOS CONCEITUAIS 

Não obstante sua popularidade, o termo ‘cenário’ ainda não está adequadamente 

estabilizado na literatura, tendo sido utilizado em contextos variados com significados 

diferentes (HEIJDEN, 2009). Para Godet e Roubelat (1996), o termo é muitas vezes mal 

empregado (“used and misused”), sendo usado para qualificar qualquer conjunto de hipóteses 

sobre o futuro, ainda que essas hipóteses não cumpram as condições de relevância, coerência 

e plausibilidade. Bishop et al (2007) argumentam que, em sentido estrito, um cenário não é 

apenas a descrição da imagem de um futuro alternativo, mas algo que também exige uma 

história “analiticamente coerente e imaginativamente envolvente” que o explique. 



119 

Contudo, de um modo geral, e ainda que com algumas nuanças e diferenças de 

interpretação, parece haver, entre os especialistas na matéria, certo consenso sobre o que são 

cenários. A seguir, as opiniões de alguns desses especialistas. 

Para Shoemaker (1993, 1995), cenários são “decisões focalizadas de futuros 

fundamentalmente diferentes apresentadas como um tipo de script ou em forma de narrativa”. 

Os cenários captam a riqueza e variedade de possibilidades para o futuro que de outra forma 

poderiam escapar aos tomadores de decisão, organizando tais possibilidades em narrativas 

realísticas, inteligíveis e livres de informação desnecessária para o processo decisório. Na 

visão de Heijden (2009), cenários são descrições de vários futuros, na forma de “uma história, 

uma narrativa que liga eventos históricos e presentes com outros eventos hipotéticos 

ocorrendo no futuro”.  

Segundo Bethlem (2004), cenários são “textos escritos em que se apresentam 

seqüências hipotéticas de situações complexas, construídas com o propósito de concentrar a 

atenção nos processos causais e pontos de decisão e facilitar a decisão na situação de incerteza 

e ignorância parcial em que se encontram os tomadores de decisão”.  

Para Porter (1985), cujo foco de estudo é a indústria em ambiente competitivo, 

cenários são “visões parciais e internamente consistentes de como o mundo será no futuro e 

que podem ser escolhidas de modo a limitar o conjunto de circunstâncias que podem vir a 

ocorrer”. Wilson (2000), em linha semelhante, afirma que os cenários funcionam “como uma 

coleção de futuros que se destinam a marcar as fronteiras de nossa incerteza e os limites para 

futuros plausíveis”.  

Segundo Schwartz (2000), cenários são “um instrumento para ordenar percepções 

sobre ambientes futuros alternativos, sobre as quais as decisões atuais se basearão. Na prática, 

cenários se assemelham a um jogo de estórias, escritas ou faladas, construídas sobre enredos 

desenvolvidos cuidadosamente". Os exercícios de cenários buscam construir representações 

do futuro, assim como rotas que levam até elas. Essas representações pretendem destacar as 

tendências dominantes e as possibilidades de ruptura no ambiente em questão. 
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De acordo com Heijden (2009), a abordagem de cenários pode ser entendida como um 

modo para gerenciar as incertezas inerentes ao ambiente, organizando-as em um conjunto 

reduzido de possibilidades de futuro, as quais são apresentadas sob a forma de histórias 

pertinentes, plausíveis e internamente coerentes172.  

Godet e Roubelat (1996) definem cenário como “o conjunto formado pela descrição de 

uma situação futura e do encaminhamento dos acontecimentos que permitem passar da 

situação inicial à situação futura.” Segundo Godet, um cenário não é a situação (realidade) 

futura, mas um meio de representá-la, com o objetivo de nortear a ação presente à luz dos 

futuros possíveis e desejáveis. 

Van Notten (2005), por sua vez, elaborou definição que, embora simples e concisa, 

pretendeu cobrir muitas das características propostas por outros especialistas: “Cenários são 

descrições coerentes e consistentes de hipotéticos futuros alternativos que refletem diferentes 

perspectivas no desenvolvimento passado, presente e futuro, e que servem como base para a 

ação”.  

4.4.4  TIPOLOGIA 

Os cenários não constituem um tipo único, que atenda indistintamente a todas as 

necessidades; ao contrário, existem tipos de cenário indicados para contextos e objetivos 

específicos. Na literatura especializada é possível encontrar várias propostas diferentes para 

classificar cenários, mas nenhuma delas parece ser suficientemente abrangente e detalhada 

para conter os diversos tipos existentes (KOSOW e GABNER, 2008). Esta subseção 

apresenta algumas classificações possíveis segundo critérios diferentes.  

Wack (1985a) divide os cenários em dois tipos básicos: os de primeira e os de segunda 

geração. Os cenários de primeira geração lidam com as incertezas básicas de um panorama 

geral. O objetivo é explicitar e entender as variáveis e os fatores de incerteza que moldam o 

ambiente; não são construídos com o objetivo – e não têm mesmo tal capacidade - de apoiar 

decisões específicas. Os de segunda geração, ao contrário, são estruturados a partir de uma 
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Os diversos futuros são estruturados na forma de hipóteses admissíveis que representam combinações de 

incertezas. As descrições têm como finalidade organizá-las e reduzi-las (HEIJDEN, 2009). 
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pergunta ou decisão-chave com o objetivo precípuo de orientar a tomada de decisão 

específica.  Cenários de segunda geração visam a responder perguntas do tipo: devemos 

investir no setor X, considerando as possibilidades de evolução do ambiente? 

Börjeson et al (2006) classificam os cenários conforme os tipos de pergunta que 

otomador de decisão gostaria de ter respondidas. Os cenários preditivos lidam com as 

perguntas do tipo: O que irá acontecer? Os cenários normativos tratam de perguntas do tipo: 

Como este objetivo pode ser alcançado? E os cenários exploratórios, de: O que pode 

acontecer?  Os autores então aumentam a resolução do foco, dividindo cada tipo em dois 

subtipos: os cenários externos e os cenários estratégicos. Estes respondem perguntas do tipo: 

O que pode acontecer se agirmos desta maneira? Os primeiros respondem perguntas do tipo: 

O que pode acontecer com os fatores externos (que estão além do controle dotomador de 

decisão)? 

Van Notten et al (2003), por sua vez, classificam os cenários a partir de temas mais 

abrangentes: quanto ao objetivo (por quê?), que pode ser exploratório ou de apoio à decisão 

específica; quanto à característica do processo de sua elaboração (como?), que pode ser 

intuitivo ou formalizado; e quanto ao seu conteúdo (o quê?), que pode ser simples ou 

complexo. 

Godet e Durance (2011) distinguem duas categorias básicas de cenários: os 

exploratórios e os normativos (ou antecipatórios). Os primeiros “descrevem, a partir de uma 

situação presente e das tendências que aí prevalecem, uma sequência de acontecimentos que 

conduz de maneira lógica (necessária) a um futuro possível”. Os cenários normativos, ao 

contrário, “partem não de uma situação presente, mas da imagem de um futuro desejável (ou 

indesejável), descrito a partir de um conjunto de objetivos a realizar”. Para este segundo tipo 

de cenário deve ser elaborada uma sequência de acontecimentos ligando o futuro ao presente. 

Segundo os autores, um cenário exploratório pode ainda ser tendencial, apoiando-se nas 

tendências de peso presentes no sistema em estudo, ou ser de ruptura, explorando hipóteses 

contrastadas no limite dos possíveis. 

4.4.5  O QUE SE PODE ESPERAR DE CENÁRIOS 

Em primeiro lugar, não se pode esperar dos cenários a exatidão. De fato, nenhum 

cenário, por mais bem elaborado que seja, realiza-se tal como descrito, pois a realidade é 
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complexa demais para que possa ser representada por qualquer tipo de modelo173. O 

importante é que o conjunto de cenárioscubra o espectro de possibilidades para a evolução da 

realidade – que muitas vezes combina elementos de um e de outro. Isso, porém, não impede 

que os cenários sejam usados como referências para os gestores, tal como os pontos cardeais 

servem aos navegadores na correção das rotas (PORTO, 2006; HEIJDEN, 2009; GODET e 

DURANCE, 2011). 

Por outro lado, dada a incerteza inerente ao futuro, as decisões orientadas pelos 

cenários tendem a ser ultrapassadas pelos fatos. Portanto, mais importante que deter bons 

cenários é aumentar a capacidade da organização para monitorar o ambiente que a engloba. 

Nesse sentido, os cenários auxiliam os gestores no entendimento da lógica que rege o 

funcionamento desse ambiente, a partir da identificação das variáveis que nele atuam e de 

suas inter-relações causais. Com os cenários, a organização adquire maior capacidade de 

enxergar a realidade como ela é ou poderá vir a ser (SCHWARTZ, 2000; HEIJDEN, 2009). 

O que os indivíduos percebem no ambienteque os cerca é condicionado pelos seus 

modelos mentais. Os cenários aumentam o campo de visão dos gestores, levando-os a avaliar 

um conjunto maior de possibilidades, para além daquelas balizadas por seus modelos 

mentais174. Além disso, os cenários ajudam os gestores a aprender com essa experiência, 

aprimorando sua compreensão sobre como operar na incerteza (HEIJDEN, 2009; 

CHERMACK, 2011).     

Por fim, os cenários tornam mais aparentes as premissas relativas ao futuro nas quais 

os gestores baseiam suas decisões, facilitando a avaliação e a análise do processo decisório 

em si (PORTO, 2006). Como sublinha Heijden (2009), “a qualidade da decisão não pode ser 

medida pelo resultado, mas tão somente pelo modo como se chegou a ela, isto é, por quão 

habilidoso e vigilante se foi ao se tomar a decisão”. 
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Devido à sua natureza intrínseca, cenários não podem ser comprovados ou desmentidos - ao contrário das 

previsões tradicionais, onde é possível comparar o que realmente aconteceu com o que foi previsto para 

acontecer (HEIJDEN, 2009). 
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A mudança nos modelos mentais pelos cenários foi objeto de um detalhado artigo de Glick et al. Effects of 

scenario planning on participant mental models. European Journal of Training and Development, n. 36, p. 488-

507, 2012. 
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No capítulo seguinte serão apresentados alguns dos principais métodos de elaboração 

de cenários utilizados atualmente. 
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5  MÉTODOS DE ELABORAÇÃO DE CENÁRIOS 

Uma rápida revisão na literatura especializada permite constatar que existe uma 

grande variedade de métodos disponíveis para a elaboração de cenários, dos mais simples aos 

mais complexos, dos mais intuitivos aos mais formalizados. Alguns métodos utilizam técnicas 

puramente qualitativas; outros, ao contrário, baseiam-se fortemente em aspectos quantitativos, 

recorrendo a técnicas probabilísticas e ferramentas de informática. Outros mais combinam 

aspectos qualitativos e quantitativos, atribuindo probabilidades subjetivas para a ocorrência de 

eventos. 

Ringland (1998), sem pretensão de esgotar o assunto, enumerou dez métodos de 

elaboração cenários desenvolvidos ou utilizados por consultorias e organizações em geral. 

Bishop et al (2007), por sua vez, identificaram oito categorias básicas de métodos, com duas 

ou três variações para cada uma delas, resultando em mais de duas dúzias de métodos, quando 

se considera que tais variações também apresentam suas próprias variações. Martelli (2001), 

então observando a profusão de métodos existentes, muitos deles distanciados da linha 

procedimental clássica, sugere haver um caos metodológico (“methodological chaos”) nesse 

campo. Schnaars (1987) alerta que alguns métodos apresentados na literatura são 

impraticáveis e nunca foram adequadamente testados. Godet e Roubelat (1996) são outros 

autores que também fazem menção à variedade de métodos. 

Não se pretende, porém, discutir aqui a vasta e complexa estrutura tipológica relativa 

aos métodos de elaboração de cenários - um problema que ainda parece longe de ser resolvido 

-, muito menos descrever todos eles. A intenção é tão somente apresentar alguns dos 

principais métodos de elaboração de cenários hoje disponíveis, considerando como critérios 

para isso sua representatividade em relação às principais escolas de cenários, o prestígio que 

angariaramao longo dos anos e a disponibilidade de informação sobre como funcionam.  

Cada um dos três métodos selecionados para serem apresentados nesta pesquisa 

representa uma das três principais escolas de cenários identificadas por Bradfield et al (2005), 

em artigo muito citado175. Esses métodos foram então detalhados na medida considerada 
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Alguns autores se propuseram a classificar os métodos, mas nem sempre a partir dos mesmos critérios. Huss e 

Honton (1987a), por exemplo, identificaram três grandes categorias de métodos, todas elas de raízes anglo-

saxônicas. No entanto, o trabalho destes autores, apesar de muito citado, passou ao largo do que foi desenvolvido 
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necessária e suficiente para caracterizá-lo e distingui-lo dos demais; além disso, para cada um 

deles foi realizado um preâmbulo histórico e uma análise básica sobre seus atributos 

intrínsecos. O método que foi efetivamente utilizado para o cumprimento do objetivo geral 

desta pesquisa, o da Análise Prospectiva, é apresentado com mais detalhes no final do 

capítulo. 

Apesar da já mencionada variedade de métodos, de modo geral, todos eles seguem 

uma seqüência lógica de etapas semelhantes, que vão da identificação das variáveis e atores 

relevantes para o sistema-objeto em estudo até a definição e combinação consistente de 

hipóteses plausíveis sobre o comportamento das incertezas críticas para a evolução da 

realidade presente em direção ao futuro de médio ou longo prazo. 

5.1  A ESCOLA LÓGICA INTUITIVA176 

Essa escola emergiu entre o final da década de 1960 e o início da década seguinte, a 

partir dos trabalhos com cenários desenvolvidos paralelamente pelo Stanford Research 

Institute (SRI), com Ian Wilson, e pela Royal Dutch/Shell, inicialmente com Pierre Wack e 

depois com outros nomes de destaque no meio, tais como Peter Schwartz, Arie de Geus, Kees 

Van der Heijden e Paul Shoemaker.Por sua associação histórica com a empresa, a escola 

também é conhecida como “abordagem Shell” (“Shell aprouch”). 

Segundo Wilson (1998), o modelo geral dessa escola é intuitivo porque se baseia em 

opiniões, sentimentos (“gut feelings”) e percepções sobre a incerteza e possíveis resultados, 

mas também é lógico, formal e disciplinado no tratamento e análise das informações e na 

estruturação das tarefas. Para Ringland (1998), a essência dos métodos da escola é encontrar 

maneiras de mudar o “modelo mental” dos tomadores de decisão para que eles possam 

antecipar futuros e preparar suas organizações para eles. A ênfase recai na criação de um 

conjunto coerente e credível de histórias do futuro que funcionam como um "túnel de vento" 

para testes, planos ou projetos de negócio, estimulando o debate e a convergência de opiniões. 

                                                                                                                                                         

 

 

no continente europeu, sobretudo na França. O trabalho de Amer et al.(2013), intitulado “A Review of Scenario 

Planning”, corroborou as ideias de Bradfield et al (2005). 
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Em inglês, Intuitive Logics School. 
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Huss e Honton (1987b) afirmam que os métodos da escola pressupõem que “as grandes 

decisões organizacionais [de negócios] são baseadas em um conjunto complexo de relações 

econômicas, políticas, sociais, tecnológicas, de recursos e ambientais”.  

Outra característica marcante dos métodos dessa escola é que não fazem uso de 

modelos matemáticos ou probabilísticos (PILLKAHN, 2008). De fato, sua concepção geral 

baseia-se não em probabilidades, mas em causalidade177. Como tal, “apela mais para as 

necessidades intuitivas dos tomadores de decisão em sua busca por uma melhor compreensão 

das mudanças estruturais na sociedade” (HEIJDEN, 2009). Millet (2003) destaca que os 

métodos associados a esta escola “enfatizam a criatividade e a imaginação”, e que seus 

praticantes afirmam que, se o futuro não pode ser previsto, pode ser “vivido” (“lived in”). 

Segundo Masini e Vasquez (2000), os grandes desenvolvedores da Escola Lógica 

Intuitiva consideram que não existe uma forma única, padronizada, de elaborar cenários. Ao 

contrário, acreditam em um processo que recorre ao conhecimento e à criatividade dos 

participantes (clientes) para trabalhar alternativas de futuro de forma livre e construtiva. 

Há uma grande variedade de métodos associados a essa escola, sendo possível 

encontrar diferenças significativas na quantidade de etapas a serem percorridas para a 

elaboração dos cenários e no grau de complexidade e formalização. Tipicamente, os métodos 

são aplicados por facilitadores, assessorados por um grupo pequeno de técnicos, que 

conduzem a uma reflexão organizada um grupo maior de pessoas da própria organização para 

a qual os cenários serão elaborados (MILLET, 2003). 

O trabalho de Peter Schwartz intitulado “The Art of the Long View”, publicado no 

início da década de 1990, fornece um bom exemplo de método dessa escola, caracterizada, 

nas palavras de Masini e Vasquez (2000), “pela ênfase no pragmatismo”. Schwartz foi o 

sucessor de Wack na direção do Departamento de Planejamento por Cenários da Shell em 

Londres, tendo ampliado o escopo dos cenários da empresa para além das questões 
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Segundo Millet (2011), o uso de probabilidades em cenários é bastante controverso entre os especialistas na 

matéria. Os cenaristas da Escola Lógica Intuitiva são frontalmente contrários ao seu uso, pois isso aproximaria a 

abordagem de cenários às previsões tradicionais. O próprio Millet trata dessa questão em um artigo específico, 

intitulado “Should Probabilities Be Used With Scenarios?”, publicado em Maio de 2009, no Journal of Futures 

Studies, vol. 13, n. 4, p. 61-68. 
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energéticas. Também foi professor na Stanford University, fundador do SRI, e sócio-fundador 

da Global Business Network (GBN), empresa de consultoria que atua em escala mundial.  

O método selecionado para representar essa escola foi basicamente desenvolvido pelo 

próprio Schwartz – contribuiu para isso seus vários anos de experiência no SRI e na Shell - e 

vem sendo aplicado em diversas organizações ao redor do mundo pela GBN178. 

5.1.1  O MÉTODO DA GBN 

O método está estruturado em oito passos básicos, que são, com base em Schwartz 

(2000) e Bethlem (2004), descritos a seguir.  

1º passo – Identificar a decisão ou questão central:  

Obter clareza quanto à questão ou decisão específica antes de se construir o ambiente onde ela 

se insere. Schwartz recomenda que se comece “de dentro para fora”, ou seja, começar com 

uma decisão específica e depois construir o ambiente pertinente.  

2º passo – Identificar os fatores-chave que influenciam o ambiente da organização: 

Listar os fatores-chave que influenciam o sucesso ou fracasso da decisão estabelecida no 

passo anterior. Estes são as forças que estão no mesmo ambiente da organização e que têm 

relação com a questão ou decisão central. A identificação se dá com a técnica de 

Brainstorming, aplicada com o grupo responsável pela elaboração dos cenários.   

3º passo – Identificar e analisar as forças-motrizes: 

As forças-motrizes são relativamente mais remotas e talvez menos óbvias, mas podem 

influenciar fortemente os fatores-chave e a questão central. A identificação é baseada na 

questão central, verificando-se que forças são cruciais para a decisão a ser tomada. Para isso, 

procura-se então descobrir as relações existentes entre as diversas forças e seus respectivos 

impactos.  
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Segundo Bethlem (2004), a GBN é a organização mais ativa na elaboração de cenários para o mundo do 

século XXI, tendo entre seus clientes governos e algumas das maiores empresas industriais, de petróleo e de 

telecomunicações.  
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4º passo – Hierarquizar por importância e incerteza:  

Os fatores-chave e as forças-motrizes devem ser classificados conforme o grau de importância 

para o sucesso da decisão ou questão central e conforme o grau de incerteza percebido nos 

fatores e tendências. 

5º passo – Estabelecer a lógica dos cenários: 

A lógica de um cenário então estará atrelada à sua localização na matriz, mas o cenário 

geralmente se desenvolverá para além dessa lógica simples, abrangendo questões mais sutis. 

Assim, os cenários resultantes podem estar centrados menos na própria matriz do que no tema 

ou enredo de uma história.   

6º passo – Detalhar os cenários: 

Cada fator e cada tendência principal devem receber atenção em cada cenário. Esse 

detalhamento pode ser realizado voltando-se à lista de fatores e tendências dos passos 2 e 3. 

Ao final, as peças são reunidas de modo a se formar narrativas coerentes que expliquem a 

evolução de cada cenário.  

7º passo – Avaliar as implicações dos cenários: 

Avaliam-se, à luz de cada cenário, as implicações para a organização, considerando suas 

ações possíveis frente à decisão ou questão central. Trata-se de lidar com perguntas do tipo: 

Como ficará a organização, caso o cenário X venha a ocorrer, decidindo isso ou aquilo? 

Decidir por isso funciona bem também no cenário Y? 

8º passo – Selecionar os indicadores: 

O objetivo aqui é ter um mecanismo de reconhecimento eficaz para que seja possível à 

organização agir em tempo de aproveitar as oportunidades ou evitar as ameaças explicitadas 

nos cenários. Nesse sentido, são definidos os indicadores ou sinais de alerta apropriados para 

monitorar a evolução da realidade, de modo a facilitar a identificação do cenário que esteja de 

fato se materializando. 
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5.2  A ESCOLA DAS TENDÊNCIAS PROPABILÍSTICAS MODIFICADAS179 

Essa escola evoluiu a partir dos trabalhos de Olaf Helmer, Ted Gordon e outros, na 

RAND Corporation (AMER et al, 2013). Segundo Bishop et al (2007), a escola é,  na 

verdade, “um amálgama de duas técnicas bem distintas, a Trend Impact Analysis (TIA) e a 

Cross Impact Analysis (CIA)”, ambas de cunho fundamentalmente quantitativo. As duas 

técnicas, criadas independentemente uma da outra, geram, quando combinadas, um leque de 

futuros alternativos, ao invés de um simples resultado obtido de extrapolação de séries 

históricas de dados. Esses futuros alternativos se constituem em cenários quando submetidos 

ao julgamento de especialistas, que formam narrativas sobre a evolução dos eventos futuros 

(BRADFIELD et al, 2005). 

A TIA é uma técnica desenvolvida sob o princípio subjacente de que os métodos 

tradicionais de previsão baseiam-se na extrapolação do histórico de dados, sem considerar os 

efeitos de possíveis eventos futuros que não tenham precedentes. Basicamente, a técnica 

permite que o praticante, ao incluir em sua análise os efeitos desses eventos, ajuste as 

extrapolações anteriores por meio de fatores qualitativos (HUSS e HONTON, 1987a). 

A aplicação da técnica envolve quatro passos básicos: (i) coleta-se os dados históricos 

relativos à questão a ser examinada; (ii) utiliza-se um algoritmo para selecionar os dados 

históricos de ajuste da curva específica, extrapolando-a para gerar tendências futuras livres de 

surpresa (“surprise-free”); (iii) cria-se uma lista de eventos futuros sem precedentes que 

poderiam causar desvios nas curvas de tendência extrapoladas; e (iv) identifica-se, por meio 

da opinião de especialistas, a probabilidade de ocorrência dos eventos sem precedentes em 

função do tempo e do impacto esperado, de modo a ajustar as extrapolações realizadas 

anteriormente (BRADFIELD et al, 2005). 

A CIA também tem como objetivo avaliar as alterações na probabilidade de ocorrência 

de eventos que podem causar desvios nas extrapolações automáticas de séries históricas de 

dados. Embora a lógica subjacente às duas técnicas seja semelhante, a CIA adiciona uma 

camada adicional de complexidade: ela busca determinar as probabilidades proporcionais 

(condicionadas) de pares de eventos futuros por meio de cálculos de impacto transversais, ao 

                                                           

 
179

Em inglês, Probabilistic Modified Trends School. 



131 

invés de simplesmente aceitar o julgamento dos especialistas a respeito das probabilidades de 

ocorrência. A premissa é a de que é essencial conhecer as interdependências entre os eventos, 

a fim de mover-se de um sistema de “probabilidades iniciais não transformadas” para um 

conjunto de “probabilidades corrigidas” (HUSS e HONTON, 1987; HUSS, 1988; GORDON, 

1994; BRADFIELD et al. 2005). Dito de outro modo, não seria realista fazer previsões sobre 

um evento que aconteceria isoladamente, sem que se considerasse, ao mesmo tempo, a 

ocorrência de outros eventos que pudessem impactá-lo. Martelli (2001) afirma que, 

provavelmente, a CIA é a técnica mais associada aos métodos de cenários em geral. 

Os métodos dessa escola têm como característica essencial um grande rigor analítico 

(MILLET, 2003). O fato de serem bastante formalizados proporciona maior facilidade no 

controle de sua execução, ao mesmo tempo em que não excluem de todo o pensamento 

criativo – a escolha dos fatores que influenciam as tendências é um bom exemplo. Porém, 

esses métodos - e isso vale, principalmente, para a aplicação da TIA - exigem de seus 

praticantes conhecimentos significativos de estatística e probabilidade. Além disso, é preciso 

haver suficiente e confiável histórico de dados distribuídos em séries temporais, sem o que 

não é possível estruturar as curvas de tendência (MARTELLI, 2001). 

O Batelle Institute, uma consultoria de grande porte com sede nos Estados Unidos, 

emprega, desde 1980, um método próprio que é resultado da combinação de uma adaptação 

da CIA com um aplicativo, denominado Battelle Scenario Inputs to Corporate Strategy 

(BASICS)180, acoplado a um computador desenvolvido pela própria empresa. Os cenários são 

modelados, simulados e calculados, mais que intuitivamente desenhados. Apesar disso, o 

método não prescinde da opinião de especialistas (MILLET, 1992; MILLET, 2003). 

5.2.1  O MÉTODO DA BATELLE 

O método tem sete passos básicos, segundo descrição de Huss e Honton (1987b): 

1º passo – Definir a questão principal que será submetida à análise, incluindo as unidades de 

medida relevantes, o horizonte temporal e a extensão geográfica a ser considerada. 
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Posteriormente, o aplicativo foi aperfeiçoado e recebeu o nome de Interactive Future Simulations (IFS). 
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2º passo – Identificar e estruturar as áreas de influência da questão principal. Uma vez que 

uma lista considerável dessas áreas tenha sido desenvolvida, reduz-se o total a uma 

quantidade razoável (algo entre 15 e 25), refinando-as em “descritores” – fatores, tendências, 

variáveis, eventos, atributos que servem para descrever o tema da questão.  

3º passo – Produzir, para cada um dos descritores, um texto que o explica, sinaliza sua 

pertinência e discute sua importância para a questão.  Pode-se, para isso, recorrer à técnica 

Delphi, revisão de literatura e consulta a especialistas, entre outras. Atribui-se probabilidades 

para a ocorrência de eventos presentes em cada um dos descritores.  

4º passo – Inserir essas probabilidades em uma Matriz de Impacto Cruzado e simular as 

combinações no computador por meio do aplicativo BASICS. A ferramenta de informática 

seleciona os conjuntos mais consistentes – aqueles com maior probabilidade relativa de 

ocorrência.  

5º passo – Selecionar os cenários mais prováveis, consistentes, ou que tenham mais impacto 

sobre a organização, e depois produzir narrativas para cada um deles, detalhando os eventos 

que podem levar às respectivas ocorrências. Cenários que se diferem muito levemente podem 

ser combinados em um só. 

6º passo - Introduzir eventos com baixa probabilidade e alto impacto, e conduzir outras 

análises de sensibilidade para verificar as conseqüências decorrentes do acontecimento desses 

eventos. 

7º passo – Para cada cenário, analisar, com os gestores, sua implicação para a organização. 

5.3  A ESCOLA FRANCESA DE CENÁRIOS 

A Escola Francesa de Cenários, também conhecida como Prospectiva, ou La 

Prospective, emergiu em meados da década de 1950, a partir das reflexões do filósofo e 

pedagogo francês Gastón Bergersobre a relação do passado com o futuro concernente a 

questões internas de seu país (BRADFIELD et al, 2005). Para Berger, dado o novo patamar 

de velocidade nas mudanças científicas, econômicas e sociais, o futuro não mais podia ser 

antecipado a partir do passado; muito ao contrário, o futuro ainda estava para ser criado e, 

portanto, os homens deveriam estar abertos a diversas possibilidades (GODET e DURANCE, 

2011). Berger chamou essa nova atitude acerca do futuro de atitude prospectiva, contrapondo-
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a ao que seria a tradicional forma de antecipar o futuro com base no passado – portanto, 

retrospectivamente (BERGER, 2004). 

Em 1957, Berger funda o Centre d’Etudes Prospectives e no ano seguinte formula 

alguns dos princípios de sua teoria. “Ver longe, ver largo, e ver com profundidade” são três 

deles, talvez os principais. Berger morre prematuramente em 1960, mas a Escola continuou a 

progredir e a angariar prestígio. Seus seguidores, muitos dos quais posicionados em cargos 

importantes no governo da França, aplicavam seus métodos de cenários nas esferas política, 

econômica e social daquele país, ao mesmo tempo em que desenvolviam projetos de 

disseminação do pensamento da Escola (BRADFIELD et al, 2005). Pierre Massé, por 

exemplo, foi Comissário-geral para o Desenvolvimento Francês, tornando-se responsável pela 

maior proeminência do modo prospectivo de pensar, que veio a culminar na elaboração do 

primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento da França, em 1985 (MASINI, 2006). 

No mesmo período, Bertrand de Jouvenel deu à Escola um impulso extremamente 

importante, com seus estudos sobre o poder, os métodos de governança e as escolhas políticas 

(MASINI, 2006). Jouvenel esteve à frente do projeto Futuribles, uma série de papers 

destinados a fomentar, no meio acadêmico, reflexões acerca do futuro. É de Jouvenel a obra 

“The Art of Conjecture”, publicada em 1964, que forneceu uma epistemologia sobre os 

estudos do futuro, entre outras contribuições (CORNISH, 1977). 

Paralelamente às investigações teóricas, vários trabalhos de natureza aplicada são 

realizados. Jacques Lesourne, fundador e diretor da Société d'Économie et de Mathématiques 

Appliquées (SEMA), conduziu, a partir de 1970, uma série de ensaios metodológicos 

baseados na elaboração de cenários, aperfeiçoando progressivamente a metodologia da 

Escola. Os primeiros cenários relativos ao ordenamento do território francês são elaborados 

em 1970. A estrutura metodológica básica da Escola ficava, a partir daí, mais bem definida 

(GODET e DURANCE, 2011). A elaboração do cenário baseia-se em três elementos 

principais: a base, “a descrição da situação inicial do sistema considerado, das suas leis edas 

suas tendências de evolução, incluindo aquelas que estão presentes apenas em “germe”; um 

encaminhamento, “que traça a evolução do conjunto do sistema” e que pode comportar pontos 

de bloqueio ou “pontos de encruzilhada a partir dos quais se oferecem várias possibilidades 

diferentes de evolução”; uma imagem final, resultado desta evolução” (OTAM, 1971 apud 

GODET e DURANCE, 2011). 
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Porém, o maior nome da Escola Francesa é certamente Michel Godet. Titular da 

cátedra de Prospectiva Estratégica no Conservatoire National des Arts & Métiers (CNAM), 

responsável pela Chaire de Prospective lndustrielle no Laboratoire d'Investigation en 

Prospective Stratégie et Organisation (LIPSOR), consultor de governos e de várias empresas 

importantes, Godet publicou as obras de maior referência da Escola, algumas delas premiadas 

e traduzidas em várias línguas. 

Godet desenvolveu um método próprio - porém muito embasado nos princípios gerais 

formulados por Berger - que acrescenta rigor técnico e metodológico ao que antes apresentava 

aspecto mais literário, ou menos sistematizado. De fato, seu método baseia-se numa 

formalização mais desenvolvida e coloca mais ênfase no exame sistemático dos futuros 

possíveis (GODET e DURANCE, 2011). O conjunto de etapas logicamente encadeadas, todas 

apoiadas em técnicas e ferramentas específicas, confere ao método um aspecto mecanicista. 

No entanto, o próprio Godet enfatiza que tais recursos não devem substituir a reflexão e 

tampouco restringir a liberdade de escolha do praticante. 

Godet também incorporou à Escola Francesa técnicas que, até então, não eram 

utilizadas na elaboração de cenários, ao mesmo tempo em que desenvolvia outras 

especificamente para seu método. Algumas delas, as mais complexas, são apoiadas por 

aplicativos de informática específicos, os quais foram desenvolvidos por sua equipe no 

LIPSOR. 

Seu método, conhecido como Análise Prospectiva, começou a ser desenvolvido a 

partir de meados da década de 1970, quando Godet trabalhou na SEMA. O método foi 

aperfeiçoado no CANM durante a década seguinte, com o apoio de empresas como a 

Électricité de France (EDF) e a Elf Aquitaine, mas também de órgãos do governo francês 

(GODET e ROUBELAT, 1996). A essência do método é a reflexão sistemática que visa a 

orientar a ação presente à luz dos futuros possíveis e desejáveis. O futuro é múltiplo e incerto, 

comportando descontinuidades e rupturas comuns ao ambiente instável no qual estão inseridas 

as organizações. O objetivo da análise não é eliminar a incerteza, mas sim organizá-la e 

reduzi-la a um nível administrável para o tomador de decisão (GODET e DURANCE, 2011). 

Embora o método de Godet apresente certas características encontradas nos métodos 

da Escola da Lógica Intuitiva, existem aspectos nele que o tornam mais elaborado, complexo 

e sistematizado – portanto, menos dependente de fatores estritamente intuitivos. Por outro 
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lado, a matemática que lhe foi incorporada e os aplicativos a ela associados têm suas raízes na 

TIA e na CIA (BRADFIELD et al, 2005). 

É preciso, porém, diferenciar o trabalho de Godet que tem finalidades estratégicas 

explícitas e manifestas - para o qual reservou a expressão “Prospectiva estratégica” - daquele 

que tem como objetivo tão somente explorar os futuros possíveis, por meio de seu método de 

elaboração de cenários. Segundo Godet e Durance (2011), esta dicotomia entre a exploração 

do futuro e a preparação da ação relaciona-se à formulação de cinco questões fundamentais 

que uma organização que reflete sobre o seu futuro deve colocar a si própria: (Q1) que pode 

acontecer no futuro?; (Q2) que posso eu fazer?; (Q3) que vou eu fazer?; (Q4) como vou fazê-

lo?; e, uma questão prévia essencial, (Q0) quem sou eu? (GODET e ROUBELAT, 2011). O 

método de elaboração de cenários remete, diretamente, à primeira delas. 

O método de Godet foi evoluindo ao longo do tempo, desde seu início na SEMA. A 

versão que será aqui apresentada está embasada, principalmente, no manual de Godet, 

intitulado From anticipation to action: a handbook of strategic prospective, e na obra que 

escreveu com seu colega Philippe Durance, intitulada “A prospectiva estratégica: para as 

empresas e os territórios”, mas também em outros escritos seus e de outros autores, com 

destaque para Ribeiro (1997).  

5.3.1  O MÉTODO DE GODET 

O método está estruturado em três grandes módulos (ou fases), ao longo dos quais se 

distribuem sete etapas logicamente encadeadas. Essa estrutura pode ser visualizada na Figura 

9. 
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Figura 9 - O método de Godet – Estrutura básica. 

 

Fonte: Elaboração própria, baseado em Godet e Durance (2011) 

5.3.1.1 Módulo 1: Construção da base 

O primeiro módulo – o mais complexo e trabalhoso dentre os três - destina-se à 

construção de uma representação do estado inicial (então vigente) do objeto (uma variável ou 

fenômeno social) em estudo e seu ambiente, bem como pelos fatores que os impulsionam. A 

“base” é, em essência, a representação de um conjunto de elementos dinâmicos ligados uns 

aos outros e que formam um sistema, o qual se articula com o ambiente que o engloba. A 

estrutura do sistema é importante para compreender sua evolução, uma vez que conserva certa 

permanência. A análise estrutural, técnica indicada por Godet, tem exatamente o objetivo de 

explicitar a teia de relações entre as variáveis que caracterizam o sistema a ser tratado. 

Deve-se então delimitar o sistema, identificar as variáveis mais relevantes e o 

comportamento potencial dos atores envolvidos, uns em relação aos outrose todos em relação 

às variáveis. O sistema é delimitado pelo objeto em análise, seu horizonte temporal e extensão 

espacial (que pode ser relativa a uma dimensão geográfica ou jurídica-institucional). 

Para realizar a delimitação do sistema e a determinação das variáveis-chave, Godet 

indica a análise estrutural, uma técnica de análise das relações entre as variáveis constitutivas 

do sistema estudado e aquelas próprias de seu ambiente, ou contexto explicativo. A técnica 

tem o objetivo de explicitar as principais variáveis influentes e dependentes e, assim, as 

variáveis essenciais à evolução do sistema – as mencionadas variáveis-chave. Estas são as 

variáveis que têm maior poder de influência sobre o sistema e o objeto em estudo. 
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A análise estrutural é realizada em três etapas sucessivas: o levantamento das variáveis 

pertinentes ao sistema e objeto em estudo; a identificação das relações entre essas variáveis; e 

a definição das variáveis-chave. A conclusão do módulo exige ainda uma quarta e importante 

etapa: a análise da estratégia dos atores, os quais têm seus interesses específicos que podem 

guardar relação importante com algumas das variáveis. Essas quatro etapas são apresentadas a 

seguir.  

5.3.1.1.1  Levantamento das variáveis 

Analisa-se o sistema pertinente ao objeto em estudo e o ambiente que o engloba, de 

modo a formar uma lista, tão completa quanto possível, das variáveis que possam influenciar 

esse conjunto. Para esse levantamento inicial, pode-se utilizar uma série de técnicas, 

combinadas ou não, tais como workshops, entrevistas com especialistas e Brainstorming. As 

variáveis listadas são então classificadas e agrupadas em externas ou internas. As internas 

caracterizam o objeto (fenômeno) em estudo; as externas, o ambiente no qual ele se 

desenvolve, com suas dimensões políticas, econômicas, sociais, tecnológicas, etc. Ao fim 

desta etapa, obtém-se uma lista relativamente numerosa de variáveis pertinentes. 

5.3.1.1.2  Identificação das relações entre as variáveis 

É preciso agora identificar as relações entre as variáveis. Isso é feito por meio de um 

quadro de dupla entrada, de preenchimento qualitativo – existe ou não relação? – ou 

quantitativo – qual a intensidade da relação? -, denominado Matriz de Análise Estrutural 

(MAE). A MAE é concebida de modo a permitir a classificação de cada variável conforme 

dois critérios relacionais: influência181 - decorrente do somatório da influência que 

determinada variável exerce sobre as outras – e dependência - decorrente do somatório da 

influência exercida sobre determinada variável por todas as outras. Para cada par de variáveis, 

colocam-se as seguintes questões: existe uma relação de influência direta entre a variável i e a 

variável j? Se a resposta for negativa, é atribuída a nota 0. Se a resposta for positiva, são 

atribuídas as seguintes notas à relação de influência direta: 1, se for considerada fraca; 2, se 
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Alguns autores que utilizam o método preferem o termo “motricidade”. 
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for considerada média; 3, se for considerada forte ou, finalmente, 4, caso seja considerada 

potencial182. Esta escala, porém, não é obrigatória. 

O preenchimento183 da MAE deve ser precedido de resposta sistemática a três 

questões: Há mesmo relação de influência direta da variável i para j, ou essa relação será em 

sentido inverso? Há influência de i sobre j, ou existe uma terceira variável atuando sobre elas? 

A relação de i sobre j é mesmo direta, ou ocorre por meio de outra variável? 

Cada elemento aij representa na Matriz a ação da variável alocada na linha i sobre a 

variável j. O somatório das linhas permite observar a influência de cada variável sobre todas 

as outras; o das colunas, observar por quais variáveis cada variável específica é mais 

influenciada. 

5.3.1.1.3  Identificação das variáveis-chave 

Esta etapatem por objetivo identificar as variáveis, tanto internas quanto externas, 

fundamentais à evolução do sistema, ao mesmo tempo em que permite reduzir a quantidade 

de variáveis a serem efetivamente consideradas na análise. As variáveis-chave externas são 

aquelas que mais influenciam as outras variáveis e mais impulsionam a evolução do sistema; 

as internas mais relevantes são aquelas mais sensíveis à evolução do ambiente, ou mais 

dependentes do sistema. 

A identificação das variáveis-chave é realizada, primeiramente, por meio de uma 

classificação direta, e depois,por meio de uma classificação indireta. A classificação direta - 

fácil de realizar - baseia-se nos somatórios combinados das linhas e colunas da MAE, 

conforme mencionado anteriormente. Para a classificação indireta, recorre-se ao aplicativo de 

informática MICMAC, um acrônimo para Matriz de Impactos Cruzados - Multiplicações 

Aplicadas a uma Classificação. O aplicativo eleva a Matriz à potência n, até que a hierarquia 

entre as variáveis seja estabilizada, permitindo assim classificar as variáveis em função da 

                                                           

 
182

Inexistente ou insignificante no presente, mas podendo ser importante no futuro, relativamente ao horizonte de 

tempo estipulado para o estudo. 
183

Segundo Godet, uma taxa de preenchimento normal da Matriz se situa por volta dos 20%. 
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influência que exercem ou recebem, de acordo com a estrutura de relações explicitadas na 

etapa anterior. 

Cada variável comporta um indicador de influência e um de dependência. Os 

resultados em termos de influência e de dependência de cada variável podem ser 

representados sobre um plano axial em que o eixo das abscissas corresponde à dependência e 

o eixo das ordenadas à influência, conforme mostrado na Figura 10. 

Figura 10 - Plano axial das variáveis. 

 

Fonte: Godet e Durance, 2011. 

Assim, para além da identificação das variáveis-chave, pode-se também visualizar os 

diferentes papéis dessas variáveis no sistema em estudo, a partir de seu posicionamento no 

plano. Esse posicionamento permite distinguir cinco tipos particulares: 

(1) As variáveis de entrada, que são muito influentes e pouco dependentes. Localizam-se 

no setor superior esquerdo do plano. Mais freqüentemente são as variáveis externas ao 

sistema – ou seja, que praticamente não recebem influência dele. Por isso, elas são 

consideradas muitas vezes como explicativas do sistema analisado, condicionando-lhe a 

dinâmica ao longo do tempo. 
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(2) As variáveis de ligação, que são muito influentes e muito dependentes - portanto, 

carregam muito instabilidade. Localizam-se no setor superior direito do plano. Toda ação 

sobre elas terá, ao mesmo tempo, repercussões sobre outras variáveis e efeitos retroativos 

sobre elas próprias, modificando assim profundamente a dinâmica global do sistema. Deve-se, 

no entanto, distinguir nesse grupo dois tipos de variáveis: (i) as que se localizam em torno da 

linha diagonal, as quais podem sofrer grande influência dos atores do sistema e, 

eventualmente, gerar nele um ponto de irrupção; e (ii) as que estão situadas sob a linha 

diagonal são mais dependentes que influentes, podendo ser consideradas, em certa medida, 

como resultantes da evolução do sistema – no entanto, podem sofrer ação deliberada de atores 

do sistema, caracterizando possíveis objetivos para o sistema em sua totalidade, ao invés de 

conseqüências totalmente predeterminadas. 

(3) As variáveis-resultado, que são pouco influentes e muito dependentes – portanto, 

muito sensíveis. Localizam-se no setor inferior direito do plano. Sua evolução é explicada 

pelos impactos provenientes de outras variáveis, principalmente das variáveis de entrada e de 

ligação. São consideradas variáveis de saída do sistema. 

(4) As variáveis excluídas, que são aquelas de baixa influência e dependência.Localizam-

se no setor inferior esquerdo do plano. São constituídas por tendências ou fatores não 

conectados ao sistema, tendo pouca relação com este e podendo até ser excluídas da análise. 

Deve-se, no entanto, distinguir nesse grupo as variáveis que estão mais próximas à origem do 

eixo – cuja evolução parece bastante desconectada do restante do sistema, podendo, portanto, 

ser excluídas da análise – das variáveis que se encontram mais acima da linha diagonal – que, 

embora bastante autônomas, são mais influentes que dependentes, podendo ser consideradas 

na análise, a depender da especificidade do caso. 

(5) E as variáveis do pelotão, que não são suficientemente características em termos de 

influência e dependência para que seja possível tirar, a priori, conclusão útil sobre seu papel 

no sistema. Localizam-se ao redor do centro de gravidade do sistema, podendo atuar 

sucessivamente como “estacas” ou “alavancas” secundárias. 

A comparação da hierarquia das variáveis nas diferentes classificações permite 

confirmar a importância de certas variáveis ou descobrir que outras, inicialmente 

subestimadas, assumem papel preponderante em virtude das relações indiretas que guardam 

com outras variáveis, tornando-se, portanto, um grande erro negligenciá-las. As variáveis-
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chave são, então, aquelas que têm maior capacidade de influenciar o sistema em estudo ou 

aquelas mais sensíveis ao comportamento das outras variáveis desse sistema, o que pode 

ocorrer por meio de relações que, de início, estão ocultas, mas que acabariam reveladas com a 

utilização do MICMAC.  

Contudo, Godet alerta que não há uma única e “oficial” interpretação dos resultados 

obtidos com a aplicação do MICMAC. Segundo o autor, a primeira contribuição da análise 

estrutural é estimular a reflexão em grupo e revelar aspectos contra-intuitivos do 

comportamento de um sistema. As limitações se referem ao caráter subjetivo da lista de 

variáveis elaborada na primeira etapa, bem como ao caso das relações entre variáveis nas 

etapas seguintes. Esta subjetividade decorre do fato de que uma análise estrutural não é a 

realidade em si, mas apenas um meio de interpretá-la. 

5.3.1.1.4  Análise das estratégias dos atores 

Nesta última etapa do módulo busca-se identificar os atores184 mais relevantes para a 

evolução do sistema - aqueles atores que influenciam de maneira significativa as variáveis-

chave que o constituem. Em um primeiro momento, são identificados os objetivos, 

motivações e meios de ação dos atores, de modo a se poder avaliar, em um segundo momento, 

as relações de força entre eles e a influência que podem exercer sobre as variáveis-chave. 

A análise da estratégia dos atores é realizada com apoio do método e do aplicativo 

MACTOR, acrônimo para Método de ACTores, Objetivos, Relações de força. O aplicativo 

permite avaliar as relações de força entre os atores e identificar suas convergências ou 

divergências à luz de certos objetivos associados.  

Os seguintes passos são necessários para o cumprimento desta etapa:  

1º passo – Identificar os atores, compreender suas estratégias, objetivos associados e 

meios de ação. Primeiramente, constrói-se o Quadro de Estratégias dos Atores (QEA). Trata-

se, mais propriamente, de uma tabela onde cada elemento da diagonal descreve um ator (com 
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Os atores são os agentes que participam do sistema, ou seja, empresas, associações, instituições 

governamentais, enfim, organizações em geral que desempenham um papel na sua evolução e que interagem 

entre si e com o ambiente de diversas maneiras. 
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objetivos e motivações presumíveis) e cada um dos outros elementos representa os meios de 

ação de que dispõe cada ator para operar em relação aos outros. Uma reflexão coletiva dentro 

da organização pode ser suficiente para o levantamento dessas informações, ou pode-se 

recorrer à consulta a especialistas e mesmo à realização de pesquisa com os próprios atores. 

2º passo – Analisar as influências entre atores e avaliar as relações de força que vigoram 

entre eles. Constrói-se agora, com base no QEA, uma matriz de influências entre os atores, a 

Matriz Atores x Atores (MAA). Esta é uma matriz quadrada de ordem n, onde n equivale ao 

número de atores da análise. As relações de força são calculadas tendo em conta, 

simultaneamente, as influências diretas e indiretas – um ator pode agir sobre o outro por 

intermédio de um terceiro ator. 

3º passo – Posicionar os atores face aos objetivos e identificar convergências e 

divergências. Descreve-se aqui o posicionamento que se espera de cada ator em relação aos 

objetivos antes identificados. Os atores e objetivos são então dispostos em uma matriz de 

dupla entrada (atores na coluna i e objetivos na linha j) denominada Matriz de Atores x 

Objetivos (MAO). A MAO é então preenchida com a seguinte convenção: se o ator i está a 

favor do objetivo j, pontua-se (+1); se, ao contrário, está contra, pontua-se (-1); e se é neutro 

ou indiferente, pontua-se (0). A soma das colunas indica quais são os objetivos que mais 

fazem convergir os atores e quais são os que mais revelam divergências e causam disputas 

entre eles. A soma das linhas, por sua vez, revela o envolvimento de cada ator com os 

objetivos associados e os possíveis conflitos entre eles. 

4º passo – Hierarquizar as prioridades de cada ator em relação aos seus objetivos.Até 

então, as informações reunidas são bastante elementares: só mostram os números de 

convergências e divergências de objetivos entre os atores. Para aproximar o modelo da 

realidade, é preciso considerar também a importância que cada ator dá aos objetivos. O 

resultado é um quadro geral da intensidade do posicionamento dos atores que se obtém com o 

uso de uma escala específica. 

5º passo – Integrar à análise as relações de força entre os atores. Deve-se agora ajustar as 

relações de força de cada ator à intensidade do seu posicionamento face aos objetivos, 

obtendo-se assim novas informações sobre as convergências e divergências possíveis entre os 

atores. A comparação entre a série de dados obtidos – organizados na forma de matrizes, 

mapas e grafos gerados pelos aplicativos – permite observar a potencial formação de alianças 
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e conflitos entre os atores, tendo em conta os objetivos hierarquizados e as relações de força 

envolvidas.   

Ao final do primeiro módulo, devem estar identificadas as variáveis-chave, obtidas na 

análise estrutural; os fatores que condicionam, impulsionam ou travam a evolução da 

realidade para um futuro diferente, obtidos na análise retrospectiva e atual; e as estratégias dos 

atores, obtidas na análise da estratégia dos atores. Todos estes elementos são denominados 

genericamente como “condicionantes do futuro”. 

5.3.1.2 Módulo 2: Estruturação das possibilidades e incertezas 

O segundo módulo introduz às condicionantes do futuro o fator incerteza e as 

probabilidades subjetivas que lhes são associadas. Constituído de duas etapas, começa por 

reduzir as incertezas inerentes ao ambiente e ao sistema sob análise. Identificadas as 

condicionantes do futuro, pode-se agora demarcar os futuros possíveis por meio de uma lista 

de hipóteses que traduzam, por exemplo, a continuidade de uma tendência ou, ao contrário, a 

sua ruptura. Os cenários resultarão da combinação das diversas hipóteses que são definidas 

em cada um dos subsistemas que compõem o sistema em sua totalidade, havendo assim tantos 

futuros possíveis quanto forem as combinações de hipóteses que for teoricamente possível 

determinar. 

5.3.1.2.1 Determinação do campo dos possíveis 

De início, realiza-se a seleção das variáveis e das hipóteses por meio da análise 

morfológica. Essa técnica visa a explorar, de forma sistemática, os futuros possíveis a partir 

do estudo de todas as combinações resultantes das diversas hipóteses derivadas das estratégias 

dos atores sobre as variáveis-chave identificadas no módulo anterior. O conjunto destas 

combinações representa o campo dos possíveis, também denominado “espaço morfológico”. 

Para facilitar a realização das análises morfológicas, e mais objetivamente para organizar o 

espaço morfológico com base na aplicação dos critérios de exclusão ou de preferência, pode-

se recorrer ao aplicativo de informática MORPHOL. 

Godet observa, porém, que o espaço morfológico pode crescer imensamente, fazendo 

com que seja bem real o risco de se ficar “submerso” pela quantidade de combinações 

geradas. Todavia, certas (famílias de) combinações são irrealizáveis, por incoerentes ou 
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incompatíveis. É preciso, portanto, reduzir o espaço morfológico inicial a um espaço útil, por 

meio da introdução de critérios de exclusão e de seleção, com base nos quais as combinações 

pertinentes poderão ser examinadas. 

Cabe destacar que o próprio Godet afirma não ser a análise morfológica uma etapa 

indispensável ao método. Na maioria das vezes, os cenários limitam-se às combinações das 

hipóteses sobre as dimensões-chave da análise que parecem mais prováveis, podendo ser 

extraídas diretamente da análise estrutural e da estratégia dos atores. 

5.3.1.2.2 Redução do campo dos possíveis e das incertezas 

O problema da amplitude do espaço morfológico é resolvido com a aplicação 

combinada da técnica SMIC (Sistema e Matrizes de Impactos Cruzados) e do aplicativo 

PROB-EXPERT, um programa de mínimos quadrados. Essa combinação permite que se 

obtenha - a partir da atribuição de probabilidades às n hipóteses - uma hierarquia das 2
n 

imagens finais possíveis, ordenadas por probabilidades (médias) decrescentes, e escolher as 

imagens finais dos cenários. 

A tarefa de atribuir probabilidades às hipóteses deve ser confiada aos especialistas 

selecionados, os quais são consultados, em duas rodadas seguidas, a respeito das 

probabilidades simples – realização de um acontecimento - e das probabilidades 

condicionadas – realização de um acontecimento, realizando-se ou não um outro.  O 

aplicativo permite revelar a probabilidade “corrigida” que cada especialista atribui às 

combinações das hipóteses centrais – aquelas as quais se atribuíram as maiores probabilidades 

médias de realização na primeira rodada de consultas.  

Por fim, são selecionados três ou quatro desses cenários, sendo um deles o cenário de 

referência (com forte probabilidade média) e pelo menos um cenário contrastado cuja 

probabilidade pode ser fraca, mas cuja importância não deve ser negligenciada. Com efeito, é 

por meio de um cenário contrastado que a exploração prospectiva atinge sua finalidade 

principal: libertar a imaginação dos critérios normais. A imagem final que caracteriza o 
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cenário contrastado, embora se situe no campo do possível, afasta-se das imagens mais 

prováveis para o horizonte de tempo estabelecido185.  

Ao final do segundo módulo, devem estar preparados os elementos que irão constituir 

a base para a elaboração propriamente dita dos cenários. A cada conjunto de hipóteses – para 

a totalidade da incerteza verificada - corresponde a ideia de um cenário cuja realização pode 

ser mais ou menos provável. 

5.3.1.3 Módulo 3: Descrição dos cenários  

No início do terceiro módulo, os cenários ainda estão em estágio embrionário; são 

apenas combinações de hipóteses. Agora é preciso aperfeiçoar as “imagens finais” dos 

cenários obtidos da etapa anterior. Isso inclui desenvolver o cenário de referência que 

corresponde à combinação indicada com a maior probabilidade de ocorrência e construir ao 

menos um cenário contrastado que corresponde aos conjuntos de menor probabilidade e que 

correspondem a evoluções distintas ao cenário de referência.  

Para cada cenário selecionado, descreve-se, de modo lógico e internamente 

consistente, uma narrativa (combinando a evolução diacrônica e sincrônica dos eventos) que 

parte da situação de origem às “imagens finais” definidas na etapa anterior, articulando e 

explicitando as hipóteses adotadas, bem como destacando as condicionantes do futuro. 

Segundo Godet, não é incomum – bem ao contrário - que a descrição das narrativas 

dos cenários requeira uma decomposição cronológica, pois as mudanças na realidade ocorrem 

em etapas, ou não de uma vez só. Por isso, o autor recomenda que se compartimente a 

evolução total em duas ou três etapas, o que se faz combinando, sucessivamente, descrições 

diacrônicas e sincrônicas (imagens intermediárias).  

Ao final, recomenda-se verificar a coerência interna dos cenários elaborados. O 

objetivo é analisar a descrição do fluxo de eventos, a fim de analisar se alguma variável ou 
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É interessante observar que, em princípio, quanto maior o número de cenários, maior seria a incerteza inerente 

ao futuro. No entanto, Godet observa que isso pode ser apenas aparente, porque é necessário considerar também 

as diferenças nos conteúdos dos cenários: os mais prováveis podem ser muito próximos ou, ao contrário, muito 

contrastados. 
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ator está se comportando de maneira ilógica em relação ao estabelecido para cada cenário. E 

também se a ocorrência de uma variável não invalida a ocorrência de outra que, por engano, 

possua comportamento igual ao descrito. 

No capítulo seguinte será apresentada a metodologia empregada nesta pesquisa. 
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6  METODOLOGIA 

Segundo Collins e Hussey (2005), método de pesquisa e metodologia de pesquisa não 

são termos equivalentes. Este último se refere à maneira global de tratar o processo de 

pesquisa, da base teórica à coleta e análise dos dados; método, por sua vez, refere-se apenas às 

várias maneiras de coletar e ou analisar os dados. Este capítulo apresenta a metodologia que 

será utilizada para a aplicação do método de elaboração de cenários de Michel Godet, a 

Análise Prospectiva.  

Este método, dentre os mais conhecidos e testados, foi selecionado após pesquisa 

bibliográfica em livros, revistas e periódicos especializados, e se caracteriza por apresentar 

grande rigor técnico e metodológico, o que exige menos experiência prévia por parte do 

usuário quando da sua aplicação.  

Quanto à metodologia propriamente dita, esta se constitui de três etapas básicas. A 

base teórica para as disciplinas envolvidas – gestão ambiental, avaliação da conformidade e 

acreditação, e cenários - foi obtida, principalmente, por meio de pesquisa bibliográfica em 

artigos, livros e periódicos especializados. Para a coleta dos dados referentes à elaboração dos 

cenários, o pesquisador recorrerá, conforme preconiza o método selecionado, à opinião de 

especialistas (em Meio Ambiente, Avaliação da Conformidade e Acreditação), os quais serão 

consultados por meio de questionários enviados por correio eletrônico. Por fim, a análise dos 

dados será realizada pelo pesquisador, apoiado na base teórica obtida na pesquisa 

bibliográfica e nas ferramentas analíticas e aplicativos de informática já mencionados no 

capítulo anterior.  

Além do referencial teórico já citado, serão utilizadas as informações disponíveis no 

link (http://en.laprospective.fr) para o website administrado por Godet, onde também podem 

ser adquiridos gratuitamente os aplicativos de informática - MICMAC, MACTOR e SMIC-

PROB-EXPERT – aos quais se recorrerá para processar os dados relativos à elaboração dos 

cenários. O Quadro 4 relaciona esses aplicativos às suas finalidades básicas. 

 

 

 

http://en.laprospective.fr/
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Quadro 4 - Finalidades dos aplicativos. 

APLICATIVO FINALIDADE 

MICMAC Específico para tratamento de variáveis, usado para buscar a 

estabilização da hierarquia entre elas. 

MACTOR Específico para avaliar as relações de força entre atores e 

estudar suas convergências e divergências, em face de certo 

número de temas em disputa e os objetivos associados. 

SMIC-PROB-EXPERT Específico para determinar as probabilidades simples e 

condicionais de hipóteses e/ou eventos, bem como as 

probabilidades de combinações destes últimos, levando em 

conta as interações entre eventos e/ou hipóteses. 

Fonte: Elaboração própria, com base no website de Godet. 

Tais dados serão provenientes de consultas, por meio de questionários estruturados, a 

grupos de especialistas – técnicos de acreditação, técnicos de normalização e regulamentação 

na área ambiental, avaliadores e acadêmicos - no sistema pertinente ao objeto estudado. O 

termo especialista aqui adotado refere-se ao indivíduo que tem conhecimento formal ou tácito 

em uma área particular, possuindo ainda acesso privilegiado a informações relevantes sobre 

os fatores pertinentes. Tal como recomendado por Godet, os especialistas são selecionados 

independentemente de seus títulos, formação acadêmica ou nível hierárquico, mas 

priorizando-se indivíduos que tenham capacidade para “pensar o futuro”. 

As seções seguintes informam sobre como algumas das etapas do método escolhido 

serão realizadas. 

6.1  LEVANTAMENTO DAS VARIÁVEIS 

Esta primeira etapa, destinada a identificar as variáveis relevantes e constitutivas do 

sistema em estudo, será iniciada por um grupo de trabalho composto pelo pesquisador, seu 

orientador, e mais dois técnicos da Divisão de Desenvolvimento de Novos Programas de 

Acreditação da CGCRE (DIDAC), os quais serão selecionados por sua experiência 

profissional e, ainda mais especificamente, pelo conhecimento sobre os fatores que 

contribuem para novas demandas por acreditação. Cada integrante do grupo fará, em 

separado, uma lista pessoal de variáveis pertinentes ao objeto de estudo, sem limitação de 

natureza quantitativa ou qualitativa. Cada uma dessas listas será enviada ao pesquisador, que 

as juntará à sua própria lista, formando uma lista única e preliminar. As eventuais 
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sobreposições encontradas serão eliminadas até que se chegue a uma lista representativa do 

grupo, formalmente nominadas e descritas, formando o subconjunto 1 de variáveis. 

Este subconjunto de variáveis será incluído em um questionário estruturado (Apêndice 

A), o qual será enviado, por correio eletrônico, a um grupo de 30 especialistas, detentores de 

conhecimento e experiência (acadêmica e/ou profissional) na área de meio ambiente e 

acreditação. A eles será pedido para atribuírem pesos (notas) para a intensidade da influência 

de cada variável sobre o objeto de estudo, conforme a seguinte convenção: para uma 

influência inexistente ou de intensidade insignificante, deverá ser atribuída a nota 0; para uma 

influência de intensidade fraca, deverá ser atribuída a nota 1; para uma influência de 

intensidade média, deverá ser atribuída a nota 2; para uma influência de intensidade forte, 

deverá ser atribuída a nota 3; e, finalmente, para uma influência de intensidade muito forte, 

deverá ser atribuída a nota 4. Também será pedido aos especialistas que, caso deem por falta 

de variáveis na lista que lhes será apresentada, apontem tais ausências em um campo 

específico do questionário, acompanhadas de mesma avaliação sobre a influência das 

variáveis adicionais sobre o objeto de estudo. A lista de variáveis resultante dessa segunda 

consulta formará o subconjunto 2 de variáveis.  

6.2  IDENTIFICAÇÃO DAS RELAÇÕES ENTRE AS VARIÁVEIS 

Esta etapa será realizada com o auxílio da MAE. A Matriz será elaborada em formato 

Excel e enviada, por correio eletrônico, acompanhada da lista de variáveis (subconjunto 2) e 

de um questionário estruturado (Apêndice B), para os mesmos integrantes do grupo que 

participou do levantamento das variáveis (subconjunto 1) no início da etapa anterior – tal 

como recomenda Godet. Para cada par de variáveis, colocou-se para os integrantes do grupo a 

seguinte questão: existe relação de influência direta entre a variável i e a variável j? Para a 

resposta negativa, foi-lhes pedido que atribuíssem a nota 0 (o que também ocorre quando i 

igual a j). Para a resposta positiva, as seguintes notas: 1, se considerada fraca; 2, se 

considerada média; 3, se considerada forte ou, finalmente, 4, caso considerada potencial – ou 

seja, se a relação poderá ser forte em um contexto futuro, apesar de fraca no contexto atual. 

As quatro MAE resultantes (preenchidas) serão consolidadas em uma única MAE, a 

qual será considerada então como representativa da opinião do grupo. Para tanto, serão 

somadas no aplicativo Excel as células das matrizes e, em seguida, o resultado será dividido 
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por quatro, de modo a se obter as médias aritméticas, célula a célula. Para o arredondamento a 

números inteiros, será usado o critério do próprio aplicativo.  

Caso a quantidade de variáveis resultante seja tal que inviabilize uma análise mais 

apurada do sistema, proceder-se-á então com a redução dessa quantidade, recorrendo-se ao 

critério de as variáveis pontuarem acima ou abaixo da média aritmética do conjunto delas, 

eliminando-se ao fim as que pontuassem abaixo da média186.  

6.3  IDENTIFICAÇÃO DAS VARIÁVEIS-CHAVE 

A partir da MAE, e com auxílio do aplicativo MICMAC, deverá ser obtida uma 

representação gráfica dos impactos diretos, indiretos e potenciais das variáveis entre si, a 

saber: os Mapas de Influência/dependência Direta (MID), Indireta (MIID) e das Influências 

Potenciais entre as variáveis. As variáveis mais importantes para a evolução do sistema que é 

objeto deste estudo - logo as variáveis-chave - serão obtidas com uma análise sucessiva desses 

mapas. 

6.4  ANÁLISE DA ESTRATÉGIA DOS ATORES 

Esta etapa será integralmente realizada pelo pesquisador e seu orientador, com o apoio 

do aplicativo MACTOR.  

Para a identificação dos atores que têm influência significativa sobre as variáveis-

chave será utilizada a técnica de Brainstorming, com base nos seguintes quatro critérios de 

seleção: (i) notória atuação na área ambiental; (ii) notória atuação no setor industrial, 

agropecuário, de comércio ou de serviços; (iii) histórico de demanda por serviços de 

acreditação; e, finalmente, (iv) relevante e abrangente atuação no âmbito internacional. 

Depois de terminada a identificação dos atores mais relevantes, o passo seguinte será 

identificar seus grandes objetivos estratégicos e meios de ação187. O grupo obterá as 

informações necessárias após pesquisa na internet, tanto nos websites oficiais das 

                                                           

 
186

O critério de seleção das variáveis, com base na média aritmética do conjunto (sem considerar o desvio-

padrão), foi escolhido em função do alto grau de subjetividade inerente a um estudo de cenários.  
187

Godet se refere metaforicamente a essa tarefa como a construção de um “campo de batalha”, no qual os atores 

devem se enfrentar ao perseguirem seus objetivos. 
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organizações quanto em outros websites a eles relacionados. Essas informações serão então 

dispostas em um Quadro de Estratégia dos Atores (QEA), uma ferramenta analítica, que 

assume a forma de uma matriz quadrada, onde cada casa da sua diagonal contém o(s) 

objetivo(s) de cada um dos atores, enquanto as outras casas contêm os meios de ação de que 

cada ator dispõe para impor-se ao outro. 

Com base nos dados do QEA, será construída a Matriz de Influências Diretas entre os 

Atores (MIDAA). Tal como preconizado no método de Godet, para cada par de atores serão 

atribuídos pesos (notas) ao grau de influência que o ator em cada linha exerce sobre o ator de 

cada uma das colunas, conforme a convenção que segue: (0) para nenhuma influência direta; 

(1) para influência sobre seus procedimentos operacionais; (2) para influência sobre seus 

projetos; (3) para influência sobre sua missão; e (4) para influência sobre sua existência. 

A Matriz de Influências Diretas e Indiretas entre os Atores (MIIDAA), que também 

capta as influências indiretas entre os atores, será obtida multiplicando-se a MIDAA por ela 

mesma, fornecendo assim um quadro mais completo das relações de poder que ocorrem no 

sistema – por exemplo, um ator pode limitar o leque de escolhas de outro ator, agindo sobre 

ele por meio de um terceiro ator.    

O capítulo seguinte apresenta os resultados obtidos, etapa a etapa, após a aplicação 

dessa metodologia. 
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7  APLICAÇÃO DO MÉTODO E RESULTADOS 

Neste capítulo são elaborados os cenários para a demanda por acreditação com 

temática ambiental no Brasil em 2030. Para tal fim, utilizou-se, com algumas adaptações188 

necessárias, o método Análise Prospectiva, desenvolvido por Michel Godet e já apresentado 

em capítulo anterior. O fluxograma representado na Figura 11 resume a sequência de etapas 

percorridas na aplicação do método e destaca as técnicas e ferramentas utilizadas para vencê-

las. 

Figura 11- Fluxograma de aplicação do método. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

                                                           

 
188

Uma das principais limitações do método de Godet é o tempo. Segundo este autor, é necessário, de uma forma 

geral, 12 a 18 meses para aplicá-lo na sua totalidade, dos quais pelo menos metade se destina à construção da 

base. Caso não se disponha de tanto tempo para o estudo é preferível concentrar a reflexão no módulo ou nas 

etapas que parecem mais importantes.  
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7.1  CONSTRUINDO A BASE 

O primeiro módulo foi dedicado a construir uma representação do sistema pertinente à 

demanda por acreditação com motivação ambiental no Brasil, sistema este que é formado 

pelas variáveis relevantes para a evolução dessa demanda, as quais, por sua vez, são 

impulsionadas pelo comportamento de determinados atores comprometidos com seus próprios 

objetivos. Os capítulos 2 e 3 forneceram informações sobre a evolução histórica e o 

funcionamento atual do sistema, especialmente no que se refere ao comportamento dos atores 

pertinentes. 

7.1.1  LEVANTANDO AS VARIÁVEIS 

Conforme o estabelecido na seção específica relativa a esta etapa no capítulo anterior, 

cada integrante do grupo fez, em separado, uma lista pessoal de variáveis pertinentes ao 

objeto de estudo, sem limitação de natureza quantitativa ou qualitativa. Cada uma dessas listas 

foi enviada ao pesquisador, que as juntou à sua própria lista, formando uma lista única e 

preliminar com 53 variáveis. As sobreposições encontradas foram então eliminadas até que se 

chegou a uma lista representativa do grupo, na qual constavam 35 variáveis, formalmente 

nominadas e descritas, formando o subconjunto 1 de variáveis. 

Em seguida, enviou-se o questionário mencionado na seção 6.1 para trinta 

especialistas. Doze especialistas responderam o questionário, o que corresponde a 40% dos 

que foram consultados. Após a apuração final das respostas dos especialistas, havia um total 

de trinta e oito variáveis, todas elas avaliadas conforme a convenção proposta, formando o 

subconjunto 2 de variáveis.    

7.1.2  IDENTIFICANDOAS RELAÇÕES ENTRE AS VARIÁVEIS 

Considerou-se que a quantidade de variáveis que resultou da etapa anterior era 

excessiva para o prosseguimento da análise. De fato, um conjunto de trinta e oito variáveis 

tornaria extremamente moroso o processo de identificação daquelas que seriam as variáveis-

chave. Procedeu-se então com a redução da quantidade das variáveis, recorrendo-se ao 
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critério mencionado na seção 6.2189. Quinze variáveis foram eliminadas após este 

procedimento, restando, portanto, vinte e três – o conjunto final de variáveis desta primeira 

etapa. O Quadro 5 mostra estas variáveis remanescentes, associadas aos identificadores por 

meio dos quais são denominadas deste ponto em diante. 

Quadro 5 – Conjunto final das variáveis da primeira etapa 

 

A MAE resultante da operação acima descrita é mostrada na Figura 12. 

 

 

 

                                                           

 
189

A determinação da consistência interna do questionário foi estabelecida com base no coeficiente Alfa de 

Cronbach. Encontrou-se o valor de 0,7613, obtido via aplicativo Minitab, indicando, portanto, boa confiabilidade 

no instrumento de pesquisa. 
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Figura 12 - Matriz de Análise Estrutural (MAE) final. 
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Fonte: Gerada pelo MICMAC, dados do autor. 

7.1.3  IDENTIFICANDO AS VARIÁVEIS-CHAVE 

Para concluir a análise estrutural, foi preciso agora identificar as variáveis-chave, 

aquelas que têm maior impacto sobre a evolução do sistema em estudo. Com isso, obteve-se 

um sistema reduzido, o que permitiu que apenas as variáveis mais relevantes precisassem ser 

operacionalizadas nas etapas posteriores.  

A partir da MAE, e com auxílio do aplicativo MICMAC, foi possível obter uma 

representação gráfica dos impactos diretos, indiretos e potenciais das variáveis entre si, a 

saber: os Mapas de Influência/dependência Direta (MID), Indireta (MIID) e das Influências 

Potenciais entre as variáveis. A análise em sequência dos mapas permite concluir sobre quais 

são as variáveis-chave do sistema estudado. O primeiro deles, o MID, é apresentado na 

Figura 13. 
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Figura 13 - Mapa de Influências Diretas (MID). 

 

Fonte: Gerada pelo MICMAC, dados do autor 

 

O MID considera apenas as relações (influência/dependência) diretas entre as 

variáveis. No capítulo anterior, o Mapa de Influência / Dependência entre as variáveis foi 

apresentado conceitualmente, setor por setor. Estes setores/conceitos são úteis agora para a 

interpretação dos resultados a partir da análise que segue190.  

De imediato, pode-se perceber que não há variáveis localizadas no Setor 1, ou seja, 

não existem variáveis muito influentes e pouco dependentes para explicar a evolução do 

sistema em estudo. Isso denota que o sistema é relativamente autônomo, ou pouco sensível às 

influências externas. Percebe-se também que as variáveis estão quase que igualmente 

                                                           

 
190

A área compreendida dentro da forma de um ‘L’ invertido corresponde ao Setor 5.  
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distribuídas entre os outros setores do Mapa, com certa concentração delas em torno do seu 

centro.  

Dentro do Setor 2, pode-se distinguir três subgrupos de variáveis que têm papéis 

distintos. No primeiro deles, estão as variáveis REGs e MEAs, que combinam mais alta 

influência com mais baixa dependência, quando comparadas às demais do mesmo setor. A 

alta influência da REGs está distribuída de maneira relativamente uniforme sobre as variáveis 

do sistema – portanto, sem qualquer destaque maior sobre uma ou outra. A MEAs, por sua 

vez, tem influência mais destacada sobre a variável POL_TEC, o que parece refletir a 

importância de iniciativas em âmbito internacional para a disseminação de tecnologias 

ambientalmente “limpas”. Optou-se pela manutenção das duas variáveis. As variáveis 

POL_ONGs e NBRs, que formam o segundo subgrupo, são as que mais combinam influência 

e dependência, portanto são as que mais carregam instabilidade para o sistema.A capacidade 

de pressão política de entidades e grupos ambientalistas tem influência sobre todas as outras 

variáveis, ainda que isso ocorra mais fortemente apenas sobre a INCENT. Por outro lado, a 

eficácia dessa pressão é bastante dependente de outras variáveis do sistema, embora não se 

possa destacar alguma em especial. Por sua vez, a criação de normas técnicas brasileiras é 

fator fundamental para o incremento das atividades de avaliação da conformidade e, por 

conseguinte, da demanda por acreditação no País, em qualquer área temática ou segmento da 

sua economia. Porém, a variável é também muito dependente, pois existem diversos fatores 

que influenciam a iniciativa de criação dessas normas, o que pode ser verificado na Figura 12 

e na rede de relações mostrada no Gráfico de Influências Diretas (Apêndice C). Optou-se por 

manter também estas duas na análise do futuro. O terceiro e último subgrupo do setor é 

formado pelas variáveis INCENT e ROT_MUND, menos influentes que as anteriores. A 

INCENT é a menos dependentedentre todas do mesmo setor, e esta dependência, como 

registrado acima, está muito condicionada pela variável POL_ONGs, embora as variáveis 

REGS, NBRs e MEAs também tenham influência razoável sobre ela. Decidiu-se por também 

manter estas duas variáveis.  

No Setor 3 estão as variáveis pouco influentes e muito dependentes – que são, em 

regra, condicionadas pelas variáveis dos Setores 1 e 2. As variáveis ROT_BRAS, 

IMPORT_MA e INOVA_BR destacam-se das outras do mesmo setor por sua maior 

dependência, o que pode ser explicado pela importância relativamente baixa que a sociedade 

brasileira ainda confere à questão da proteção ambiental, especialmente quando isso implica 

mudanças no perfil da oferta e do consumo. Ao mesmo tempo, pode indicar que seu poder de 
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influência decorre de ações e resultados ainda a serem estabelecidos em outras esferas. Optou-

se por mantê-las até a próxima análise. As variáveis ABERT_MERC, CRESC_IND, 

ACRED_PD, DEGRAD_AMB e EDUC, que formam outro subgrupo, são menos 

dependentes que as duas acima mencionadas, e em grau muito parecido. Mas estas cinco 

variáveis cumprem papéis diferentes no sistema. A variável ABERT_MERC recebe influência 

apenas moderada de outras variáveis do sistema, mas tem forte influência sobre a 

CRESC_IND; esta, por sua vez, não tem influência significativa sobre as outras variáveis. 

Optou-se por mantê-las, de forma a acompanhar seu comportamento na próxima análise. As 

duas variáveis seguintes, ACRED_PD e DEGRAD_AMB, são igualmente influentes e 

dependentes – e por isso estão superpostas no Mapa. Também se optou por mantê-las para a 

próxima análise, pois não se pôde, neste momento, ser mais conclusivo sobre sua importância 

para o sistema. A quinta e última variável do subgrupo, a EDUC, é, claramente, menos 

influente que as demais, o que pode ser explicado pela carência de iniciativas concretas do 

governo brasileiro para proteger o meio ambiente, inclusive – e, para o caso em tela, 

especialmente - no setor educacional. Decidiu-se, porém, por não descartá-la de imediato, 

pois poderia revelar maior relevância no longo prazo.    

No Setor 4 existem dois subgrupos de variáveis. No primeiro deles encontram-se as 

variáveis VCOMPRAS, FORNEC, MIDIA e CRESC_SERV, cujas posições estão mais 

próximas à origem dos eixos, ou seja, são, ao mesmo tempo, pouco dependentes e influentes. 

Tais variáveis desenvolvem-se autonomamente em relação ao restante do sistema, não sendo, 

portanto, determinantes para o entendimento da sua evolução ao longo do tempo. Decidiu-se, 

assim,que poderiam ser excluídas da análise do futuro sem maiores prejuízos. O segundo 

subgrupo contém as variáveis ABERT_ECON, INOVA_MUND e POL_TEC, cujas posições 

são mais próximas ao centro do Mapa, o que denota ambigüidade suficientemente importante. 

Portanto, descartá-las agora seria precipitado; decidiu-se, então, por mantê-las para a próxima 

análise.   

Por fim, para o Setor 5, arbitrou-se a área delimitada pelas linhas tracejadas, pois o 

método adotado não oferece uma regra objetiva para sua abrangência. Como tal, a área deste 

setor pode variar de acordo com o grau de precisão e com a quantidade de variáveis com que 

se imagina ser possível trabalhar. Para este momento, optou-se por realizar apenas uma 

análise inicial das variáveis de acordo com a influência direta entre elas. Mais adiante, no 

decorrer da análise, esta questão é novamente analisada. 
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O passo seguinte da análise consistiu na multiplicação sucessiva da MID por ela 

mesma, de forma que se pudesse verificar o comportamento de cada variável no longo prazo. 

Inicialmente, programou-se o aplicativo MICMAC para processar apenas duas iterações. Tal 

quantidade de iterações mostrou-se suficiente para que se alcançasse a estabilização 

hierárquica das variáveis, condição preconizada por Godet. Uma nova matriz, denominada 

Matriz de Impactos Indiretos, é o resultado dessa operação. Esta matriz pode ser vista no 

Apêndice D. 

Como a multiplicação de matrizes resulta da soma de cada produto de aij com aji 

(linhas x colunas), variáveis que têm influência média sobre uma quantidade grande de outras 

variáveis podem deslocar-se para outra posição, refletindo seu papel no longo prazo. A 

Figura 14 apresenta o Mapa de Influências / Dependências Indiretas, a representação 

gráficado resultado após as duas iterações programadas no aplicativo. 

Figura 14 - Mapa de Influências Indiretas (MIID). 

 

Fonte: Gerada pelo MICMAC, dados do autor 

 



160 

O resultado obtido mostra haver significativa estabilidade do sistema no longo prazo, 

com pequenos deslocamentos de quase todas as variáveis, conforme pode ser observado na 

Figura 15. 

 

Figura 15 - Mapa dos deslocamentos (Direta-Indireta). 

 

Fonte: Gerada pelo MICMAC, dados do autor 

Dentre as variáveis do Setor 2, a REGs foi a que apresentou maior deslocamento, 

tornando-se menos influente e mais dependente no longo prazo, embora isso não tenha sido 

suficiente para alterar sua classificação anterior. A MEAs e a POL_ONGs, por outro lado, 

mantiveram-se praticamente na mesma posição, o que também não indica que sua 

classificação tenha que ser alterada. Ainda no mesmo setor, a NBRs aumentou um pouco sua 

influência, mas ainda conservando forte dependência. A INCENT tornou-se mais dependente 

e a ROT_MUNDO menos influente, mas sem alteração significativa. Portanto, todas as 

variáveis do setor serão mantidas como relevantes.  
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No Setor 3, em relação às variáveis IMPORT_MA e INOVA_BR, não se verificou 

mudança substancial em seus níveis de dependência, o que reafirma a condição de que são 

“variáveis de saída” do sistema. Portanto, foram descartadas para explicar sua evolução. A 

ROT_BRAS perdeu em influência e ganhou em dependência, adentrando mais o setor. 

Devido à sua dependência de outras variáveis importantes, optou-se por mantê-la até a 

próxima análise. A variável EDUC também pouco se deslocou. Ela tem forte influência sobre 

a variável IMPORT_MA, que já havia sido descartada, conforme mencionado. Assim, optou-

se por descartá-la. As variáveis ABERT_MERC e CRESC_IND mantiveram-se pouco 

influentes e muito dependentes, sendo parte dessa dependência recíproca, embora a segunda 

seja mais dependente da primeira do que a primeira da segunda. Decidiu-se então por excluí-

las. As variáveis restantes do setor (TBTs, ACRED_PD, INVEST_ENE e DEGRAD_AMB) 

foram mantidas, pois permaneceram próximas ao centro do Mapa. Dada esta característica de 

ambigüidade, podem ser úteis para a análise posterior.   

No Setor 4, as variáveis que mais aumentam sua influência em longo prazo sãoa 

POL_TEC, que chega a adentrar o Setor 1, e a ABERT_ECON, que se moveu na direção do 

centro do Mapa, embora ainda tenha permanecido no mesmo setor. Decidiu-se pela 

manutenção de ambas. A variável INOVA_MUND desloca-se pouco, permanecendo próxima 

ao centro do Mapa. Por isso, também foi mantida na análise. A variável CRESC_SERV 

manteve-se no Setor 4, mas agora em posição ainda mais próxima à origem dos eixos, o que 

demonstra sua baixa influência e dependência em relação às demais. Portanto, considerando 

sua relativa desconexão com o restante do sistema, também foi excluída da análise. 

Finalmente, são consideradas as influências potenciais entre variáveis, isto é, 

influências que hoje são desprezíveis ou até mesmo inexistentes, mas que podem adquirir 

importância com a evolução do sistema ao longo do tempo. A representação gráfica encontra-

se na Figura 16. 
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Figura 16 - Mapa das influências potenciais. 

 

Fonte: Gerada pelo MICMAC, dados do autor 

Considerando os deslocamentos observados (que foram relativamente pouco 

significativos), são definidas como variáveis-chave todas aquelas que estão localizadas no 

Setor 2 do Mapa de influência/dependência indiretas, a variável ROT_BRAS, que está no 

Setor 3, as variáveis POL_TEC, ABERT_ECON, INOVA_MUND, TBTs, INVEST_ENE, 

ACRED_PD e DEGRAD_AMB, que estão no Setor 5191, e também as variáveis do Mapa de 

influência/dependência potencial que se deslocaram na direção do seu centro, perfazendo 

então um total de quatorze variáveis-chave. O Quadro 6 mostra essas variáveis-chave. 

                                                           

 
191

A variável EDUC, no limite do Setor 5, foi descartada, pois mostrou-se pouco influente ao longo da análise. 
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Quadro 6 – Variáveis-chave 

 

Fonte: Elaboração própria 

7.1.4  ANALISANDO A ESTRATÉGIA DOS ATORES 

Após a identificação das variáveis-chave do sistema, realizada na etapa anterior, 

procedeu-se com a identificação dos atores que têm influência significativa sobre elas. 

Utilizando-se a técnica e os critérios descritos na seção 6.4, foram identificados dezoito atores 

relevantes para o sistema, os quais são apresentados no Quadro 7, associados aos respectivos 

identificadores.  
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Quadro 7 – Atores 

 

Fonte: Elaboração própria 

Terminada a identificação dos atores mais relevantes, o passo seguinte foi identificar 

seus grandes objetivos estratégicos e meios de ação. Tal como indicado na seção 6.4, o grupo 

obteve essas informações após pesquisa na internet, tanto nos websites oficiais das 

organizações quanto em outros websites a eles relacionados. As informações foram então 

dispostas em um QEA, o qual pode ser visualizado no Apêndice E. Com base nos dados 

desse QEA, construiu-se a Matriz de Influências Diretas entre os Atores (MIDAA). A Figura 

17 apresenta a MIDAA e os resultados192. 

 

 

 

 

                                                           

 
192

O preenchimento da MIDAA teve como pressuposto a influência de cada ator sobre os demais, pensando-se 

exclusivamente no que é pertinente ao objeto deste estudo e não em qualquer fator que venha a ligar dois atores 

sob outra perspectiva. 
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Figura 17 - Matriz de Influências Diretas entre os Atores. 

 

Fonte: Gerada pelo MACTOR, dados do autor 

 

Multiplicando-se a MIDAA por ela mesma, obteve-se a Matriz de Influências Diretas 

e Indiretas entre os Atores (MIIDAA), que também capta as influências indiretas entre os 

atores, fornecendo assim um quadro mais completo das relações de poder que ocorrem no 

sistema – por exemplo, um ator pode limitar o leque de escolhas de outro ator, agindo sobre 

ele por meio de um terceiro ator. A MIIDAA resultante é apresentada na Figura 18. 

Figura 18 - Matriz de Influências Diretas e Indiretas entre os Atores (MIIDA).  

 

Fonte: Gerada pelo MACTOR, dados do autor 
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Dois tipos de dados puderam ser obtidos a partir desta nova matriz: o grau de 

influência direta e indireta de cada ator (Ii), somando-se as linhas; e o grau de dependência 

direta e indireta de cada ator (Di), somando-se as colunas. Outros dados importantes, também 

processados pelo MACTOR, são os coeficientes de relações de forças (Ri) dos atores, obtidos 

da ponderação das influências diretas e indiretas do ator i (Ii) sobre a soma da influência 

global, ajustada pelo seu grau de dependência (Di) em relação aos demais, descontando-se o 

fator de retroação – ou seja, influências indiretas que cada ator tem sobre si mesmo por meio 

de um ator intermediário193. Esse coeficiente é calculado conforme a equação 1: 

 

Onde:  

 

E MIIDAAii = efeito retroação (i → j → i).  

A Figura 19 mostra os resultados relativos aos coeficientes gerados pelo aplicativo 

para este trabalho, onde Ri é a relação de força do ator i tendo em conta as suas influências e 

dependências diretas e indiretas e sua retroação. 

 

 

 

 

                                                           

 
193

Aforça de um ator não é dada apenas por sua influência. De fato, um ator pode ser muito influente, ser 

também muito dependente e, ao mesmo tempo, sofrer muita retroação, o que resultaria em uma força 

relativamente fraca. Por outro lado, um ator que seja moderadamente influente, e que não tenha nenhuma 

dependência ou retroação,poderá ser muito forte. 
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Figura 19 - Coeficientes de relações de forças dos atores. 
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Fonte: Gerada pelo MACTOR, dados do autor 

 

A partir da MIIDAA, gerou-se o Mapa de influências / dependências entre atores 

(MAA), apresentado na Figura 20, que mostra o posicionamento dos atores segundo os 

atributos influência (eixo das ordenadas) e dependência (eixo das abscissas), com lógica 

semelhante à utilizada na análise estrutural: no quadrante superior-esquerdo, estão os atores 

dominantes; no quadrante superior-direito, os atores de ligação (“relais”); no quadrante 

inferior-direito, os atores dominados; e no quadrante inferior-esquerdo, os atores 

independentes (ou autônomos). 
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Figura 20 - Mapa de influências / dependências entre atores (MAA). 

 

Fonte: Gerada pelo MACTOR, dados do autor. 

 

A partir da análise conjunta da MIIDAA e do MAA, pôde-se perceber que a OMC, 

ONU e as ONGs são os atores destacadamente mais influentes, e são também completamente 

independentes da ação dos demais atores. São eles, portanto, que mais impulsionam o sistema 

pertinente ao objeto de estudo deste trabalho. Isso foi considerado consistente com o fato de 

que são poderosas organizações supranacionais operando em um mundo globalizado, no qual 

se insere o Brasil. A preocupação com a questão ambiental é fortemente catalisada pela 

discussão em foros internacionais, sendo internalizada nos países por meio de acordos 

multilaterais, tais como os citados no Capítulo 3, e requisitos ambientais no comércio 

internacional. As organizações e entidades ambientalistas também desempenham papel 

importante nesse aspecto, pois influenciam a opinião pública mundial – incluindo as 

organizações supranacionais selecionadas - e pressionam os governos a adotarem medidas 

protetivas e preventivas. Quanto maior sua força política, maior deverá ser a demanda por 

acreditação com temática ambiental no Brasil e no mundo. 
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Terminado o estudo das relações de força dos atores, foi preciso agora introduzir na 

análise o conjunto dos seus objetivos estratégicos (provenientes do QEA) e identificar o 

posicionamento de cada um deles em face desses objetivos. Assim, o passo seguinte consistiu 

na construção da Matriz de Posições Valoradas (2MAO), ferramenta que permite conhecer 

sobre o posicionamento estratégico dos atores mais implicados – condição que vai do 

desinteresse de participar das ações à necessidade extrema de fazê-lo - pela realização (ou 

não) dos objetivos. 

 Duas operações básicas foram necessárias para construir a 2MAO. Primeiramente, 

cada ator foi confrontado com cada um dos objetivos, de forma a evidenciar seu 

posicionamento em relação aos mesmos. O posicionamento de um ator frente a um objetivo 

foi classificado como positivo (+), caso o objetivo estivesse de acordo com seus interesses; 

negativo (-), caso estivesse contra seus interesses; e (0), caso o ator fosse neutro ou indiferente 

ao objetivo. Em seguida, esses posicionamentos foram valorados, pontuando-se (0) para 

quando o objetivo tem pouca ou nenhuma influência sobre o ator; (1), para quando o objetivo 

tem impacto sobre seus processos operacionais; (2), para quando tem impacto sobre seus 

projetos; (3), para quando tem impacto sobre sua missão; e, finalmente, (4), para quando o 

objetivo põe em causa sua existência. A matriz 2MAO resultante destas operações é 

apresentada na Figura 21. 
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Figura 21 - Matriz de Posições Valoradas (2MAO). 
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Fonte: Gerada pelo MACTOR, dados do autor.  

A soma de todas as posições valoradas sobre o conjunto dos objetivos indica a 

implicação de cada ator no sistema, ou seja, como se posicionam em face dos objetivos 

propostos. Todavia, essa simples consideração obtida com a 2MAO é insuficiente, pois o 

“centro de gravidade” das estratégias dos atores ainda não estava evidenciado.Tornou-

se,portanto, necessárioconsiderartambém as relações de força (poder relativo) dos atores 

frente aos demais e o comprometimento deles com cada objetivo, ou seja, sua intenção de 

trabalhar contra ou a favor de determinados objetivos, do que se depreende o grau de 

mobilização dos atores em face desses objetivos. 

Essas informações complementares foram extraídas da Matriz de Posições Valoradas 

Ponderada por Relações de Força (3MAO), ferramenta analítica, também disponibilizada no 

MACTOR, e que é o ápice de todo esse processo. A 3MAO, apresentada na Figura 22, é 

diretamente obtida da multiplicação de cada elemento da linha da 2MAO pelo coeficiente das 
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relações de força (Ri) entre os atores194. Os valores positivos representam o posicionamento 

favorável (convergência ou acordo) dos atores em relação aos objetivos; os negativos, sua 

oposição (divergência ou discordância) a cada um deles. 

Figura 22 - Matriz de Posições Valoradas Ponderada por Relações de Força (3MAO). 
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1,0 2,0 1,5 2,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,5 1,5 0,0 1,0 0,0 15,7

0,6 0,6 2,5 0,0 0,0 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 6,8
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©
 L

IP
S

O
R

-E
P

IT
A

-M
A

C
T

O
R

3MAO

Fonte: Gerada pelo MACTOR, dados do autor.  

A partir da 3MAO é possível identificar os atores mais relevantes para a evolução do 

sistema, seja pela importância que exercem sobre as questões pertinentes a esta evolução seja 

pelas relações de força que existem entre eles. Nesse sentido, pode-se perceber que a OMC e 

as ONGs estão no cerne do sistema em estudo, destacando-se dos demais atores por seu grau 

elevado de mobilização. Em seguida, pelo mesmo critério, aparecem o MAPA, MMA, MDIC, 

IBAMA e ONU, com grau de mobilização também significativo. O ILAC e o IAF, a CNI e a 

CNA, e os INST_PD, são todos eles atores que estão em um patamar médio de mobilização. 

Mais abaixo, em termos de mobilização, estão a ISO e as SEMAs. E, finalmente, pode-se 

considerar “fora do jogo”, significando que não têm papel relevante na evolução do sistema, o 

INMETRO, a ABNT, a ABRAC e a CGCRE, o que parece refletir o caráter 

predominantemente reativo desses atores frente às demandas da sociedade. 

Já deste primeiro resultado, e com o apoio da MIDI, pôde-se fazer observações 

importantes a respeito do sistema estudado e das relações (convergentes ou divergentes) que 

venham a ser estabelecidas entre os atores. A OMC - que em grande medida reflete os 
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Dizer que um ator pesa duas vezes mais que um outro na relação de força global é atribuir implicitamente um 

peso duplo à sua implicação nos objetivos que lhe interessam.  
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aspectos culturais das nações desenvolvidas e suas políticas de comércio exterior, em um 

contexto de crescente importância do comércio internacional - e as ONGs – cada vez mais 

organizadas e capilarizadas, em um contexto de crescimento da preocupação mundial com o 

meio ambiente - têm muito interesse no aumento da demanda por acreditação com temática 

ambiental, e muita influência para que isso aconteça. Ao mesmo tempo, são atores 

extremamente autônomos, ou seja, são virtualmente independentes dos demais. A ONU, 

embora também apresente bastante desta última característica, não tem o mesmo peso nas 

relações de força, logo seu nível de mobilização é relativamente menor. O MDIC, por sua vez, 

é consideravelmente dependente, podendo trabalhar contra ou a favor de haver mais 

acreditação de qualquer tipo, a depender dos interesses conjunturais do governo - é 

formulador da política industrial do País -, da indústria e da sociedade em geral. O MAPA, o 

ator brasileiro mais mobilizado, apresenta situação análoga à do MDIC, com a diferença que 

também tem responsabilidade sobre a segurança alimentar da população brasileira, o que deve 

explicar sua menor dependência em relação ao que se verifica no outro ministério. As 

confederações CNI e CNA, menos influentes que os dois ministérios com que têm ligação 

temática, tendem a defender os interesses de seus associados, o que significa que trabalharão 

contra ou a favor de haver mais acreditação se isso acarretar vantagens competitivas aos seus 

negócios, incluindo aqueles com os outros países. O IBAMA, o MMA e as SEMAs assumem 

comportamento muito semelhante em relação à acreditação: trabalharão por exigi-la em nome 

da defesa do meio ambiente. Mas, como instituições governamentais, estarão limitadas por 

outros interesses do próprio governo e da sociedade em geral. As SEMAs, nesse aspecto, têm 

maior dependência, dada sua natureza jurídica. O ILAC e o IAF, atores muito pouco 

influentes e dependentes, também assumem comportamento bastante semelhante em relação à 

acreditação (de qualquer tipo): disseminá-la pelo mundo, principalmente por meio dos novos 

escopos de acreditação que venham a desenvolver e disponibilizar aos signatários dos acordos 

de reconhecimento mútuo. Podem eventualmente trabalhar em conjunto, caso alguma sinergia 

seja exigida para desenvolver escopos específicos. A ISO, por sua vez, apresenta um nível de 

mobilização relativamente baixo. Apesar de ser a grande entidade internacional de 

normalização, sua atuação é predominantemente reativa, por natureza. Por outro lado, o 

desenvolvimento e a disseminação de normas técnicas é fator fundamental para o incremento 

da acreditação. Por fim, os institutos de pesquisa (INST_PD) podem vir a desenvolver e 

disponibilizar tecnologias ambientalmente sustentáveis aos produtores brasileiros, o que teria 

impacto indireto sobre a demanda por acreditação. Atuariam, nesse sentido, alinhados com o 

MDIC, o MAPA e o MMA, principalmente.   
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Foi preciso então conhecer mais sobre as intenções dos atores em relação aos objetivos 

estratégicos: para cada um deles,existe um grau de mobilização dos atores, isto é, os atores 

trabalharão contra ou a favor de cada um deles, considerando seus próprios interesses. A 

3MAO traz esses dados, identificando do grau de mobilização dos atores as parcelas relativas 

às convergências e divergências para cada objetivo. Para facilitar a visualização, o MACTOR 

também disponibiliza esses dados na forma de um histograma, o qual é apresentado na Figura 

23. 

Figura 23 - Histograma da mobilização dos atores sobre o objetivos. 

 

Fonte: Gerada pelo MACTOR, dados do autor. 

A tarefa foi iniciada pelos objetivos estratégicos em relação aos quais os atores que 

não foram descartados apresentam divergências em algum grau. Essas divergências são 

explicadas à luz do objeto do estudo – considerando a premissa subjacente de que as 

exigências ambientais implicam novas acreditações - e uma ou mais alternativas possíveis são 
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esboçadas, mas ainda sem o detalhamento dos meios de ação para isso, o que só será feito em 

etapa posterior.  

1. O objetivo sobre o qual mais existem divergências é Zelar pela proteção do meio 

ambiente no mundo (ZELA_MA). Tais divergências vêm da OMC, do MDIC, da CNI e 

CNA, e do MAPA. Estes atores são, em graus diferentes, refratários à ideia de que as questões 

ambientais prevaleçam sobre a atividade produtiva e comercial. Por outro lado, as ONGs e a 

ONU têm convergência significativa – representando cerca de 70% do grau de mobilização - 

com o objetivo, pressionando em sentido contrário. Do ponto de vista dos atores brasileiros, 

seria preciso que a estrutura produtiva do País se modernizasse o suficiente para que os 

requisitos ambientais não representassem empecilho importante aos negócios e ao emprego. 

2. Em seguida, pelo mesmo critério, está o objetivo Harmonizar e administrar os 

acordos comerciais da OMC (OMC_ADM). Essas divergências vêm do MMA, IBAMA, e, 

mais destacadamente, das ONGs. Isso pode ser explicado pelo entendimento de que os 

acordos comerciais no âmbito da OMC não ainda priorizam, de fato, a questão ambiental. Os 

atores ILAC, IAF, MDIC, CNI, CNA, MAPA e, claro, a própria OMC estão de acordo com o 

objetivo. Assim como no caso do objetivo anterior, as convergências superam as divergências 

em grande medida. 

3. O objetivo Aumentar a competitividade e lucratividade da indústria brasileira 

(INT_IND) é o terceiro sobre o qual existem mais divergências, mas estas estão em nível 

praticamente igual ao das convergências. As ONGs, o MMA, e o IBAMA se opõem a este 

objetivo. Isso parece lógico, considerando-se que a indústria brasileira ainda não é 

propriamente “limpa”. Uma mudança nesse quadro exigiria pesados investimentos em 

tecnologia e, muito provavelmente, apoio governamental na forma de subsídios e isenções 

fiscais. Por outro lado, poderia encarecer a produção e gerar desemprego e/ou preços mais 

altos para os consumidores. O MDIC e a CNI estão de acordo com o objetivo, e também a 

CNA, por causa de sua interseção com a indústria, na condição de fornecedora de insumos 

para a produção de alimentos. 

4. O objetivo Aumentar a quantidade, diversidade e competitividade das 

empresas brasileiras nos mercados internos e externos (COMPET_IND) aparece em 

seguida. As ONGs, o MMA e IBAMA são contrários ao objetivo, o que pode ser explicado 

por motivo semelhante - ou fortemente relacionado - ao que foi apontado no caso do objetivo 
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anterior. Em outras palavras, o MDIC e a CNI têm interesses muito convergentes. De fato, 

estes dois atores, assim como a CNA, o MAPA, os institutos de pesquisa (INST_PD), o ILAC 

e o IAF, trabalham a favor do objetivo. 

5. Sobre o objetivo Aumentar a competitividade e lucratividade da agropecuária 

brasileira (INT_AGRI) recai, principalmente, as divergências oriundas das ONGs, do MMA 

e do IBAMA. O MAPA e a CNA, que, em geral, têm interesses muito coincidentes, são atores 

que convergem para esse objetivo, mas também convergem para ele a CNI e o MDIC, que 

têm interesse nos desdobramentos positivos para a indústria de alimentos processados, que 

pode crescer na esteira do agronegócio.  

6. O objetivo Aumentar o controle e o monitoramento das atividades humanas 

potencialmente poluidoras ao meio ambiente no mundo (REC_MEAs) é apoiado pelos 

mesmos atores que apóiam o objetivo (ZELA_MA), mas deve-se incluir agora no grupo os 

Institutos Nacionais de Pesquisa e Desenvolvimento (INST_PD). A oposição a ele também 

vem dos atores que não priorizam a proteção do meio ambiente em suas atividades, tal como 

ocorreu para o objetivo (ZELA_MA).    

7. O objetivo Criar exigências sobre procedimentos de avaliação da conformidade 

em produtos, processos e serviços (com potencial de impacto ambiental) no Brasil 

(PROTEG_MA) enfrenta pouca oposição dos atores levantados. O MAPA, a CNA, a CNI e o 

MDIC são aqueles que se opõem a ele e que podem se aliar para pressionar por menos 

exigências ambientais sobre a indústria e o agronegócio. 

8.  Os objetivos Aumentar o controle e a fiscalização dos recursos naturais na 

esfera federal (MA_FEDERAL) e Criar exigências sobre procedimentos de avaliação da 

conformidade em produtos, processos e serviços (com potencial de impacto ambiental) 

nos estados (MA_ESTADOS), por sua semelhança em termos de convergências e 

divergências, foram tratados conjuntamente aqui. Trabalham contra eles a CNI, o MDIC, o 

MAPA e a CNA, mas as divergências pesam pouco em relação às convergências que vêm das 

ONGs, ONU, MMA e IBAMA. Deve-se, porém, ressaltar que as pressões favoráveis ou 

contrárias são mais fortes para o (MA_FEDERAL), o que é natural, dada a abrangência 

intrinsecamente associada a ele.   

9. Sobre o objetivo Desenvolver e disseminar normas técnicas internacionais 

(NORMAS_INT) pesam poucas divergências. Estas ocorrem da parte da CNI e CNA, que, 
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temendo eventual perda de competitividade decorrente do aumento de custos de produção 

para a indústria e o agronegócio brasileiros, prefeririam que não surgissem mais normas 

relativas à proteção e sustentabilidade ambiental - que poderiam resultar em novos 

procedimentos de avaliação da conformidade, regulamentos e acreditação. Mas tais atores não 

têm o poder necessário para fazer frente a iniciativas do tipo no âmbito internacional. Por 

outro lado, a OMC, o ILAC e IAF, além, claro, da própria ISO, têm peso para levá-lo adiante. 

Mas isso dependeria de fatores variados, pois a normalização está relacionada a aspectos 

econômicos, tecnológicos, culturais e ambientais, entre outros. 

10. O último objetivo sobre o qual pesam divergências é Aumentar a quantidade, 

diversidade e competitividade da produção agropecuária brasileira nos mercados 

internos e externos (COMPET_AGR). Opõem-se a ele as ONGs, MMA e o IBAMA. 

Trabalhando a seu favor, com mais destaque, aparecem o MAPA, a CNA e os INST_PD. O 

setor do agronegócio e o MAPA podem tentar a redução das barreiras tarifárias e não 

tarifárias no âmbito da OMC, ou mesmo conseguir vantagens em acordos bilaterais de 

comércio que eventualmente venham a ser firmados. Tais ações também seriam orientadas 

para evitar exigências ambientais que implicassem aumentos significativos nos custos de 

produção no setor.      

Em seguida, foram analisados os objetivos estratégicos sobre os quais não existem 

divergências por parte de qualquer ator. É importante, porém, sublinhar que tais objetivos não 

necessariamente interessam a todos os atores; de fato, alguns atores podem simplesmente ser 

indiferentes a alguns objetivos. Outro ponto a destacar é que alguns desses objetivos, se 

viabilizados, podem contribuir para “destravar” outros objetivos analisados anteriormente. 

Sendo o caso, não haveria, por óbvio, obstáculos da parte dos atores para que esse tipo de 

situação se desenvolvesse. 

1. Os objetivos Expandir os acordos de reconhecimento mútuo para mais países e 

tipos de acreditação de laboratórios e organismos de inspeção (EXPLAB) e Expandir os 

acordos de reconhecimento mútuo para mais países e tipos de acreditação de organismos 

de certificação (EXPOC) apresentam o mesmo grau de mobilização dos atores a seu favor. 

Entre eles, os principais são o ILAC e o IAF, a CNI e a CNA, o MAPA e o MDIC e, com 

maior destaque em termos de mobilização, a OMC, que trabalha pelos objetivos porque eles 

colaboram para a realização do comércio internacional multilateral. Como não há oposição a 
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eles e o grau de mobilização a seu favor é bastante significativo, pode-se inferir que a 

expansão dos acordos de reconhecimento ocorrerá durante o prazo pertinente a este estudo. 

2. Os objetivos Manter os Acordos Internacionais de Reconhecimento Mútuo nas 

Atividades de Acreditação e Monitoramento BPL (MANUT_ARM) e Atender toda a 

demanda por acreditação no Brasil (incluindo aquela com temática ambiental) 

(ACRED_BR) também apresentam grande mobilização a seu favor e nenhuma divergência. 

Como não há oposição aoprimeiro e o grau de mobilização a seu favor é bastante 

significativo, pode-se inferir que a CGCRE conseguirá manter-se como membro dos acordos 

mais importantes durante o prazo pertinente a este estudo. Quanto ao segundo, os apoios dos 

atores MAPA, MDIC, CNI e MMA poderão ser fundamentais para que a CGCRE tenha 

capacidade operacional adequada.     

3. O objetivo Desenvolver e vender normas técnicas nacionais (NORMAS_BR) 

interessa, evidentemente, à própria ABNT, mas esta já havia sido descartada como ator 

relevante para o objeto em estudo. Analogamente ao caso da ISO e do objetivo a ela associado 

(NORMAS_INT), o surgimento de novas normas brasileiras dependeria muito mais de fatores 

alheios a ela – que, de qualquer modo, atua reativamente, por natureza – do que de sua própria 

vontade. Para a ISO, por exemplo, interessa disseminar suas normas pelo mundo. E se a ISO 

disponibiliza uma norma (ambiental) importante, pode-se esperar que o documento acabe 

integrando o conjunto de normas da ABNT. O objetivo interessa também àqueles atores que 

acreditam que novas e específicas normas brasileiras podem contribuir para a proteção do 

meio ambiente e, por isso, para a facilitação do comércio com os outros países. Por outro 

lado, é preciso atentar para o fato de que nem todos são favoráveis às exigências ambientais 

em qualquer contexto: setores da indústria e do agronegócio podem preferir operar com as 

“regras” vigentes.    

4. O objetivo Desenvolver e disponibilizar soluções tecnológicas para problemas 

brasileiros ligados à produtividade e diversidade econômicas e proteção do meio 

ambiente (REALIZA_PD) também não encontra oposição. É apoiado pelos atores mais 

diretamente ligados à proteção ambiental, mas também pelos atores que enxergam na pesquisa 

e nas novas tecnologias uma oportunidade para aumentar os negócios ou desenvolver a 

economia. A relação da CNA com a EMBRAPA poderia ser um exemplo desse tipo.   
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5. O objetivo Desenvolver programas de avaliação da conformidade 

(REGUL_CONF) origina-se dentro do sistema de infraestrutura da qualidade do País. Não há 

oposição a ele. Os programas de avaliação da conformidade com temática ambiental - e as 

acreditações a eles relacionadas - serão desenvolvidos em consonância com as demandas do 

governo brasileiro e dos mercados. Estes são influenciados por fatores políticos, econômicos e 

culturais, basicamente. Portanto, embora não haja divergências estruturais, uma maior 

variedade de novos programas é incerta.    

6. O último objetivo analisado foi o Defender os interesses dos organismos de 

avaliação da conformidade (INT_OAC). Trata-se de um objetivo a favor do qual existe 

muito pouca mobilização. Ao mesmo tempo, muitos atores são indiferentes a ele. Esses 

organismos têm interesse em vender serviços de avaliação da conformidade, acreditados ou 

não; portanto, apoiariam iniciativas do governo (regulamentos) ou dos mercados (normas) que 

incluíssem exigências ambientais adicionais. Ocorre que sua mobilização é muito pequena, 

motivo pelo qual a ABRAC já havia sido descartada como ator relevante. 

A partir da 3MAO, o MACTOR gerou as matrizes simétricas 3CAA e 3DAA, que 

revelam, respectivamente, o grau de convergência e divergência médias que cada par de 

atores tem em relação ao conjunto de objetivos estratégicos195. O aplicativo também gerou 

grafos delas derivados, que permitem visualizar as convergências e divergências 

representadas em linhas e cores. 

Com base na 3CAA, apresentada na Figura 24, e no respectivo grafo, apresentado na 

Figura 25, pôde-se constatar a forte convergência entre as ONGs, o MMA e o IBAMA. 

Outros atores que apresentam grande convergência em relação aos objetivos são a OMC e o 

MDIC. Em grau menor, mas ainda alto, verificou-se que a OMC também converge com o 

ILAC, o IAF, o MAPA e o INMETRO (lembrando que este último já havia sido descartado 

como ator relevante para o sistema). As outras alianças não se mostraram tão significativas, 

embora seja prudente apontar as convergências entre a CNA e o MDIC, a CNI, CNA e a 

OMC, e entre a ONU a as ONGs. 

                                                           

 
195

Para obter a 3CAA, o aplicativo calcula a 3MAO pela sua transposta, considerando apenas os elementos com 

o mesmo sinal; para a 3DAA, ocorre a mesma multiplicação, mas isso se dá com os elementos de sinais 

contrários.  
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Figura 24 - Matriz de convergência dos atores em relação aos objetivos (3CAA). 
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Fonte: Gerada pelo MACTOR, dados do autor. 

 

Figura 25 - Grafo de convergência dos atores de ordem 3.  

 

Fonte: Gerada pelo MACTOR, dados do autor. 

De forma análoga, o levantamento das divergências foi realizado a partir da 3DAA, 

apresentada na Figura 26, e do respectivo grafo, apresentado na Figura 27. Analisando-se os 

resultados em ambas as ferramentas, pôde-se notar que a maior divergência se encontra entre 
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o trio formado pelo MAPA, CNA e CNI e as ONGs. Estas, por sua vez, também divergem, 

embora mais moderadamente, do MDIC. O MAPA diverge do MMA e do IBAMA. Cabe 

registrar também as divergências entre as ONGs e a OMC. 

Figura 26 - Matriz de divergência dos atores em relação aos objetivos (3DAA). 
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3,9 3,9 2,8 5,8 13,5 30,1 1,1 14,9 14,7 8,5 0,0 0,0 1,4 1,7 1,1 1,7 1,9 0,0

4,1 4,1 3,0 5,9 13,7 30,4 1,2 15,6 15,3 9,2 0,0 0,0 1,5 1,8 1,2 1,7 2,1 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 1,0 1,2 1,5 0,6 1,4 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 0,9 1,7 1,9 0,7 1,7 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 1,9 2,0 0,9 1,1 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 1,5 5,8 5,9 4,4 1,7 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5

0,0 0,0 0,4 0,0 2,9 12,7 1,0 3,2 3,2 1,2 1,9 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7

3,0 3,0 1,3 0,0 14,1 31,2 0,0 17,7 17,4 11,3 0,0 0,0 1,0 1,5 0,6 1,5 1,7 0,0

26,0 26,0 14,7 65,2 62,6 183,6 92,7 93,4 92,0 58,4 107,0 110,7 11,3 15,0 10,9 29,5 30,4 105,4

0,0
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Fonte: Gerada pelo MACTOR, dados do autor.  
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Figura 27 - Grafo de convergência dos atores de ordem 3. 

 

Fonte: Gerada pelo MACTOR, dados do autor. 

Foi preciso agora analisar conjuntamente o posicionamento dos atores frente aos 

objetivos, com o intuito de verificar em quais deles poderiam ser criadas alianças – ainda que 

com alguma acomodação de interesses - e em quais deles o grau de divergência inviabilizaria 

qualquer acordo. Para tanto, recorreu-se ao auxílio do Mapa de correspondências atores / 

objetivos, ferramenta também disponibilizada pelo MACTOR e que permite visualizar o 

posicionamento dos atores em relação aos objetivos. No Mapa, apresentado na Figura 28, 

ograu de comprometimento de um ator com determinado objetivo é dado por sua distância 

projetada no eixo horizontal. 
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Figura 28 - Mapa de correspondências atores / objetivos. 

 

Fonte: Gerada pelo MACTOR, dados do autor. 

Todavia, os limites entre convergência e divergência em relação a um objetivo não 

podem ser visualizados no gráfico, problema que pôde ser resolvido com consulta às matrizes 

2CAA e 2DAA, geradas também pelo aplicativo a partir da 2MAO. A primeira delas 

identifica para cada par de atores a intensidade média de convergência quando ambos têm o 

mesmoposicionamento - favorável ou contrário – em relação ao objetivo. De modo análogo, a 

2DAA identifica para cada par de atores as divergências médias de intensidade quando ambos 
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estão em oposição – o ator é favorável ao objetivo; o outro, não196. As matrizes 2CAA e 

2DAA são apresentadas, respectivamente, nas Figuras 29 e 30. 

Figura 29- Matriz de convergência dos atores em relação aos objetivos (2CAA). 
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Número de convergências

Grau de convergência (%)

0,0 31,0 10,5 18,5 3,0 9,5 20,5 15,0 16,0 9,0 16,5 15,5 15,5 25,0 22,5 4,5 27,5 17,5

31,0 0,0 10,5 18,5 3,0 9,5 20,5 15,0 16,0 9,0 16,5 15,5 15,5 25,0 22,5 4,5 27,5 17,5

10,5 10,5 0,0 9,0 1,5 4,5 11,5 7,0 7,0 2,5 7,5 6,5 11,0 11,5 11,5 2,0 12,5 6,5

18,5 18,5 9,0 0,0 0,0 3,0 18,0 7,0 7,0 2,0 14,5 13,5 10,5 14,5 15,5 1,0 18,5 14,0

3,0 3,0 1,5 0,0 0,0 9,0 0,0 9,0 9,5 7,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 3,0 2,0 0,0

9,5 9,5 4,5 3,0 9,0 0,0 4,0 19,5 21,0 15,5 3,0 3,0 5,0 8,0 5,5 4,5 7,0 4,5

20,5 20,5 11,5 18,0 0,0 4,0 0,0 9,5 9,5 3,0 28,0 27,0 15,5 20,0 21,0 11,0 23,0 27,0

15,0 15,0 7,0 7,0 9,0 19,5 9,5 0,0 25,5 18,0 8,5 7,5 12,0 15,0 12,0 5,5 15,0 8,5

16,0 16,0 7,0 7,0 9,5 21,0 9,5 25,5 0,0 19,5 8,5 7,5 12,5 16,0 12,5 5,5 16,0 8,5

9,0 9,0 2,5 2,0 7,0 15,5 3,0 18,0 19,5 0,0 3,0 2,0 6,5 9,0 7,0 2,5 9,0 1,5

16,5 16,5 7,5 14,5 0,0 3,0 28,0 8,5 8,5 3,0 0,0 30,0 14,0 18,5 19,5 12,0 21,0 28,0

15,5 15,5 6,5 13,5 0,0 3,0 27,0 7,5 7,5 2,0 30,0 0,0 11,0 17,0 17,0 11,5 18,0 27,5

15,5 15,5 11,0 10,5 2,0 5,0 15,5 12,0 12,5 6,5 14,0 11,0 0,0 18,0 16,5 5,0 19,0 10,5

25,0 25,0 11,5 14,5 2,0 8,0 20,0 15,0 16,0 9,0 18,5 17,0 18,0 0,0 24,5 6,5 26,0 16,0

22,5 22,5 11,5 15,5 0,0 5,5 21,0 12,0 12,5 7,0 19,5 17,0 16,5 24,5 0,0 7,5 24,5 18,5

4,5 4,5 2,0 1,0 3,0 4,5 11,0 5,5 5,5 2,5 12,0 11,5 5,0 6,5 7,5 0,0 6,0 12,5

27,5 27,5 12,5 18,5 2,0 7,0 23,0 15,0 16,0 9,0 21,0 18,0 19,0 26,0 24,5 6,0 0,0 18,5

17,5 17,5 6,5 14,0 0,0 4,5 27,0 8,5 8,5 1,5 28,0 27,5 10,5 16,0 18,5 12,5 18,5 0,0

277,5 277,5 133,0 185,0 51,0 136,0 269,0 209,5 218,0 126,0 249,0 230,0 200,0 272,5 258,0 105,0 291,0 237,0

77,1
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Fonte: Gerada pelo MACTOR, dados do autor.  

 

Figura 30 - Matriz de divergência dos atores em relação aos objetivos (2DAA).  
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0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 3,0 4,0 4,0 4,0 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 3,0 4,0 4,0 4,0 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5

0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,5 1,0 1,0 1,0 4,5 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,5

0,0 0,0 1,0 0,0 1,5 5,5 0,0 4,0 4,0 3,5 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 6,5 0,0 0,0 0,0 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 6,5

4,5 4,5 1,0 5,5 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0 16,5 16,0 3,0 3,5 2,5 4,0 7,0 14,5

3,0 3,0 1,5 0,0 6,5 14,0 0,0 14,5 15,5 13,0 1,5 1,5 2,0 2,0 0,0 1,5 2,0 0,0

4,0 4,0 1,0 4,0 0,0 0,0 14,5 0,0 0,0 0,0 17,0 17,0 3,0 3,5 3,5 5,5 5,5 16,5

4,0 4,0 1,0 4,0 0,0 0,0 15,5 0,0 0,0 0,0 18,5 18,5 3,5 4,0 4,0 6,0 6,0 18,0

4,0 4,0 1,0 3,5 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 17,0 17,0 3,5 4,0 4,0 6,0 5,5 16,5

7,0 7,0 4,5 2,5 7,0 16,5 1,5 17,0 18,5 17,0 0,0 0,0 4,0 4,5 3,0 2,0 5,0 0,0

7,0 7,0 4,5 2,5 7,0 16,0 1,5 17,0 18,5 17,0 0,0 0,0 4,0 4,5 3,0 2,0 5,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 2,0 3,0 3,5 3,5 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 2,0 3,5 4,0 4,0 4,5 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 3,5 4,0 4,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 1,5 5,5 6,0 6,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5

0,0 0,0 1,0 0,0 1,5 7,0 2,0 5,5 6,0 5,5 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0

4,5 4,5 1,5 0,0 6,5 14,5 0,0 16,5 18,0 16,5 0,0 0,0 2,0 3,0 1,5 1,5 3,0 0,0

38,0 38,0 18,0 24,5 30,0 96,5 81,5 99,0 107,0 99,0 117,0 116,5 25,0 29,0 21,5 28,5 41,5 93,5

22,9
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Fonte: Gerada pelo MACTOR, dados do autor.  

Após a análise em conjunto das matrizes, mapas e grafos, procurou-se – tal como 

recomenda Godet - agrupar objetivos que pudessem ser tratados em conjunto, chegando-se 

assim à formação de quatro grupos de objetivos estratégicos. Os critérios para agrupá-los 
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Os resultados dessas matrizes não informam sobre as quantidades de potenciais convergências ou 

divergências, mas sobre a intensidade delas, pelo que o processo integra o nível de importância que os atores 

conferem a cada um dos objetivos. 
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foram baseados em seu posicionamento (projeção no eixo horizontal) no Mapa de 

correspondências atores / objetivos e na proximidade de tema ou assunto. Os grupos em 

questão são apresentados em seguida: 

Grupo 1 

Este grupo abarca os objetivos Expandir os acordos de reconhecimento mútuo para 

mais países e tipos de acreditação de laboratórios e organismos de inspeção (EXPLAB), 

Expandir os acordos de reconhecimento mútuo para mais países e tipos de acreditação 

de organismos de certificação (EXPOC), Desenvolver e disseminar normas técnicas 

internacionais (NORMAS_INT), Harmonizar e administrar os acordos comerciais da 

OMC (OMC_ADM), e Manter os acordos internacionais de reconhecimento mútuo nas 

atividades de acreditação e monitoramento BPL (MANUT_ARM), todos os cinco 

conectados, direta ou indiretamente, ao incremento do comércio internacional. Favoráveis a 

isso estão a OMC e ISO, o ILAC e IAF, o MDIC e o MAPA. Em oposição a estes objetivos 

estão as ONGs, o MMA e o IBAMA, que atribuem ao crescimento do comércio um risco a 

mais para o meio ambiente no Brasil e no mundo. A CNI e a CNA poderão, dependendo das 

circunstâncias, ser contra ou a favor de alguns desses objetivos. Outro ponto a observar é que 

os objetivos do grupo colaboram para o incremento e harmonização dos procedimentos de 

avaliação da conformidade no Brasil e no mundo. 

Grupo 2 

Pode-se dizer que este grupo é formado por objetivos bastante antagônicos em relação 

aos do grupo anterior. Os objetivos Zelar pela proteção do meio ambiente no mundo 

(ZELA_MA), Aumentar o controle e o monitoramento das atividades humanas 

potencialmente poluidoras ao meio ambiente no mundo (REC_MEAs), Criar exigências 

sobre procedimentos de avaliação da conformidade em produtos, processos e serviços no 

Brasil (PROTEG_MA), Aumentar o controle e a fiscalização dos recursos naturais na 

esfera federal (MA_FEDERAL) e o Criar exigências sobre procedimentos de avaliação 

da conformidade em produtos, processos e serviços nos estados (MA_ESTADOS) são 

apoiados pelas ONGs, ONU, pelo MMA e IBAMA, e pelas SEMAs. O MMA e o IBAMA, 

até por força de lei, têm uma aliança automática em relação ao caso; as SEMAs podem criar 

exigências específicas na área ambiental, mas não confrontá-los. As ONGs podem ser ainda 

mais exigentes que estes atores, pressionando-os a adotarem critérios e controles mais rígidos. 
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Grupo 3 

Outro grupo de objetivos está baseado na aliança de alguns atores nacionais – MDIC, 

CNI, CNA e MAPA - contra os objetivos que aparecem no grupo anterior. Os objetivos do 

grupo 3 são: Aumentar a quantidade, diversidade e competitividade das empresas 

brasileiras nos mercados internos e externos (COMPET_IND); Aumentar a 

competitividade e lucratividade da indústria brasileira (INT_IND); Aumentar a 

competitividade e lucratividade da agropecuária brasileira (INT_AGRI) e Aumentar a 

quantidade, diversidade e competitividade da produção agropecuária brasileira nos 

mercados internos e externos (COMPET_AGR). As duas confederações lutariam contra 

maiores exigências na área ambiental, buscando o apoio dos dois ministérios para isso, sob o 

argumento de que tais exigências poderiam prejudicar o emprego, a renda e o consumo no 

Brasil. O objetivo (COMPET_AGR) é, claro, fortemente apoiado pelo MAPA, mas também 

tem pode ter apoio eventual dos institutos de pesquisa (INST_PD) – a EMBARAPA
197

 seria 

um bom exemplo –, pois inclui o aspecto da segurança alimentar da população brasileira. 

Grupo 4 

O quarto e último grupo reúne os objetivos Defender os interesses econômicos dos 

Organismos de Avaliação da Conformidade (INT_OAC); Atender toda a demanda por 

acreditação no Brasil (incluindo aquela com temática ambiental) (ACRED_BR); 

Desenvolver programas de avaliação da conformidade(REGUL_CONF), Desenvolver e 

vender normas técnicas nacionais  (NORMAS_BR) e Desenvolver e disponibilizar 

soluções tecnológicas para problemas brasileiros ligados à produtividade e diversidade 

econômicas e proteção do meio ambiente (REALIZA_PD). Primeiramente, estes objetivos 

têm em comum o fato de que não há divergências em relação a eles. Em geral, referem-se à 

infraestrutura necessária para o incremento da qualidade no Brasil. Além disso, são ligados a 

atores nacionais que, em tese, não se oporiam a eventuais aumentos nas exigências ambientais 

– que poderiam resultar em novos escopos de acreditação.  
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Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, empresa estatal vinculada ao MAPA. 
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7.2  EXPLORANDO O CAMPO DOS POSSÍVEIS E REDUZINDO AS 

INCERTEZAS 

Consolidada a base após as análises das variáveis, atores e seus objetivos, além da 

descrição das alianças e divergências mais importantes no âmbito do sistema, esta fase 

consistiu em explorar o campo de possibilidades de desdobramento do futuro de forma a se 

reduzir a incerteza intrínseca ao sistema, para o que foi preciso atribuir probabilidades de 

realização das hipóteses relacionadas a esse desdobramento. De modo geral, cada uma dessas 

hipóteses constitui e expressa um determinado quadro hegemônico com o predomínio de uma 

aliança de atores em torno de um ou mais objetivos198. O processo de elaboração das hipóteses 

e os resultados obtidos são apresentados a seguir.   

7.2.1  ELABORANDO AS HIPÓTESES 

Para elaborar essas hipóteses, o pesquisador baseou-se nas questões relacionadas aos 

quatro grupos de objetivos concebidos na etapa anterior, os quais receberam nova 

denominação: dimensões do sistema. Tais dimensões estão representadas no Quadro 8. 

Quadro 8 – Dimensões do sistema 

Grupo Objetivos estratégicos Dimensão 

1 Expandir os acordos de reconhecimento mútuo para mais países e tipos de 

acreditação de laboratórios e organismos de inspeção (EXPLAB); Expandir 

os acordos de reconhecimento mútuo para mais países e tipos de acreditação 

de organismos de certificação (EXPOC); Desenvolver e disseminar normas 

técnicas internacionais (NORMAS_INT); Harmonizar e administrar os 

acordos comerciais da OMC (OMC_ADM); e Manter os acordos 

internacionais de reconhecimento mútuo nas atividades de acreditação e 

monitoramento BPL (MANUT_ARM). 

Facilitação do 

comércio 

internacional 

2 Zelar pela proteção do meio ambiente no mundo (ZELA_MA); Aumentar o 

controle e o monitoramento das atividades humanas potencialmente 

poluidoras ao meio ambiente no mundo (REC_MEAs); Criar exigências 

sobre procedimentos de avaliação da conformidade em produtos, processos 

e serviços no Brasil (PROTEG_MA); Aumentar o controle e a fiscalização 

dos recursos naturais na esfera federal (MA_FEDERAL); eCriar exigências 

Proteção e 

conservação do meio 

ambiente no Brasil 
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Como, segundo Godet, o futuro é resultado de uma construção social, os atores devem ocupar um papel 

central no desenvolvimento dessas hipóteses. 
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sobre procedimentos de avaliação da conformidade em produtos, processos 

e serviços nos estados (MA_ESTADOS). 

3 Aumentar a quantidade, diversidade e competitividade das empresas 

brasileiras nos mercados internos e externos (COMPET_IND); Aumentar a 

competitividade e lucratividade da indústria brasileira (INT_IND); 

Aumentar a competitividade e lucratividade da agropecuária brasileira 

(INT_AGRI) e Aumentar a quantidade, diversidade e competitividade da 

produção agropecuária brasileira nos mercados internos e externos 

(COMPET_AGR). 

Competitividade da 

economia brasileira 

4 Defender os interesses econômicos dos Organismos de Avaliação da 

Conformidade (INT_OAC); Atender toda a demanda por acreditação no 

Brasil (incluindo aquela com temática ambiental) (ACRED_BR); 

Desenvolver programas de avaliação da conformidade (REGUL_CONF), 

Desenvolver e vender normas técnicas nacionais (NORMAS_BR) e 

Desenvolver e disponibilizar soluções tecnológicas para problemas 

brasileiros ligados à produtividade e diversidade econômicas e proteção do 

meio ambiente (REALIZA_PD). 

Disponibilidade de 

infraestrutura para a 

qualidade 

Fonte: Elaboração própria 

Para cada uma destas quatro dimensões foi elaborada uma hipótese. Optou-se aqui 

pela não realização da análise morfológica199; as hipóteses foram extraídas diretamente da 

análise estrutural e da estratégia dos atores. As quatro hipóteses são descritas a seguir: 

Hipótese 1: Os atores OMC, ISO, ILAC e IAF expandem e convergem suas ações de 

modo que o comércio internacional aumenta em quantidade e variedade de bens e serviços, 

fenômeno do qual participa o Brasil, com o apoio da acreditação da CGCRE. 

Hipótese 2: Os atores ONU e ONGs conseguem pressionar o governo (MMA, 

IBAMA e secretarias estaduais de meio ambiente) e a sociedade brasileiros de modo que os 

níveis de exigência ambiental aumentam significativamente para as atividades econômicas 

realizadas no País. 

Hipótese 3: Os atores CNI e CNA, mas também o MDIC e o MAPA, conseguem 

pressionar o governo e a sociedade brasileiros pelo relaxamento das exigências ambientais 

vinculadas à indústria, aos serviços e ao agronegócio, alegando que tais exigências são 

prejudiciais à renda, emprego e preços ao consumidor. 
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Como mencionado no capítulo anterior (seção 5.3.1.2.1), o próprio Godet afirma que a análise morfológica 

não é uma etapa indispensável ao seu método. 
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Hipótese 4: A infraestrutura da qualidade no Brasil (normalizador, regulamentadores, 

acreditador, organismos de avaliação da conformidade e institutos de pesquisa, atuando 

subsidiariamente) consegue acompanhar a evolução dos requisitos técnicos exigidos no 

comércio de bens e serviços no mundo, especialmente aqueles relacionados à proteção do 

meio ambiente. 

7.2.2  REDUZINDO AS INCERTEZAS 

De forma a reduzir as incertezas presentes no sistema, foi preciso mapear as 

alternativas pertinentes ao desdobramento do futuro, bem como conhecer as probabilidades 

associadas a cada alternativa. Para tanto, recorreu-se novamente a consulta de especialistas e a 

um dos aplicativos disponibilizados por Godet.   

De início, as quatro hipóteses elaboradas na etapa anterior foram inseridas (conforme 

descritas anteriormente) em um questionário, o qual foi enviado, por meio eletrônico, a 14 

especialistas das áreas de Acreditação e Meio Ambiente, pedindo-se a eles que atribuíssem 

probabilidades para a realização das hipóteses no horizonte de tempo estipulado (ano de 

2030). Adicionalmente, foi informado aos especialistas que o questionário, apresentado no 

Apêndice F, deveria ser respondido em, basicamente, duas etapas: primeiro, atribuir 

probabilidade simples à realização de cada uma das hipóteses; depois, atribuir probabilidade 

condicional à realização de cada uma delas em função da realização e da não realização de 

todas as outras. 

Ao fim do prazo estipulado para o retorno dos questionários, obteve-se 8 deles 

preenchidos (o que equivale a 57% de taxa de retorno), sendo quatro por especialistas da área 

de Acreditação e quatro por especialistas da área de Meio Ambiente. Dada a quantidade de 

hipóteses apresentadas a eles, o número total de respostas (preenchimentos) que cada 

especialista forneceu foi de 28, distribuídas da seguinte maneira: 4 respostas para 

probabilidade simples, mais 4 x 3 = 12 respostas para probabilidade condicional de realização 

de uma hipótese caso cada uma das demais tenham ocorrido, e mais 4 x 3 = 12 respostas para 
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probabilidade condicional de realização de uma hipótese caso cada uma das demais não 

tenham ocorrido200.  

Para processar os dados obtidos, utilizou-se o SMIC-PROB-EXPERT, aplicativo que 

calcula as probabilidades referentes às combinações de hipóteses possíveis que formam as 

estruturas básicas dos cenários. Como são atribuídas respostas binárias às hipóteses, ao final 

do processamento foram obtidas as probabilidades referentes a 2
4 

combinações de hipóteses, 

ou seja, a 16 cenários201. Os resultados com as probabilidades de ocorrência para cada cenário 

são mostrados na Figura 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 
200

Godet recomenda trabalhar com no máximo 6 hipóteses, não por limitações matemáticas, mas por causa do 

número de questões que seria razoável submeter aos especialistas. Por exemplo, para 6 hipóteses, seriam 66 

questões; para 7 hipóteses, 90, e assim por diante. 
201

Para ser conceitualmente mais exato, até então, só havia os elementos básicos (“imagens do futuro”, na figura 

de linguagem usada por Godet) que poderiam compor cenários propriamente ditos. Estes são elaborados na etapa 

seguinte do método. 
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Figura 31 - Histograma de probabilidades dos cenários. 

 

Fonte: Gerada pelo SMIC-PROB-EXPERT, dados do autor. 

As séries de quatro algarismos (0 ou 1) que aparecem na figura acima correspondem à 

realização (1) ou não (0) das quatro hipóteses. Pode-se perceber que o cenário 1 (todas as 

hipóteses se realizam, portanto, 1111) é o mais provável: 12,3%. Logo em seguida, o 

“cenário” 5 (todas as hipóteses se realizam, menos a Hipótese 2, portanto, 1011), com 

probabilidade de 11,8%. E assim por diante.  

Das 16 alternativas, foram selecionados os três cenários com maior probabilidade de 

ocorrência e mais um cenário contrastado, ou seja, um cenário que apresenta encaminhamento 

para o futuro do objeto em estudo bastante diferente do cenário mais provável – nenhuma das 

quatro hipóteses consideradas se realiza (0000). Este último, por acaso, é o quarto cenário 

mais provável. Logo, foram escolhidos os quatro cenários mais prováveis - 1, 5, 3 e 16 - na 
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escala elencada no histograma acima. Em conjunto, os quatro cenários representam 45,2% do 

campo de possibilidades. Estes cenários são: 

 Cenário 1, no qual todas as hipóteses se realizam (1111) e para o qual há uma 

probabilidade de ocorrência de 12,3%, número que faz dele o cenário mais 

provável. 

 Cenário 5, no qual apenas a Hipótese 2 não se realiza (1011) e para o qual há 

uma probabilidade de ocorrência de 11,8%, número que faz dele o segundo 

cenário mais provável. 

 Cenário 3, no qual apenas a Hipótese 3 não se realiza (1101) e para o qual há 

uma probabilidade de ocorrência de 10,8%, número que faz dele o terceiro 

cenário mais provável. 

 Cenário 16, no qual nenhuma das hipóteses se realiza (0000) e para o qual há 

uma probabilidade de ocorrência de 10,3%, número que faz dele o quarto 

cenário mais provável. 

 Terminada a etapa na qual os “cenários” são selecionados, passa-se a seguir para a 

etapa na qual eles são de fato elaborados e descritos. 

7.3  DESCREVENDO OS CENÁRIOS 

Esta última fase da aplicação do método compreende e integra duas tarefas distintas: o 

estabelecimento das “imagens finais” dos cenários selecionados e a construção de 

narrativasseqüenciadas, coerentes e plausíveis que, a partir do estado original do sistema, 

permitam explicar essas imagens. Para a construção dessas narrativas, articula-se a dimensão 

diacrônica - que descreve, cronológica e linearmente, os diferentes desenvolvimentos dos 

fenômenos no tempo – com a sincrônica - que integra e consolida esses desenvolvimentos 

emdados momentos, de modo a demarcar estágios evolutivos. 

No Cenário 1, o mais provável entre os quatro selecionados, ocorre um aumento 

significativo das pressões internacionais relativas às questões ambientais no comércio de bens 

e serviços. Tal fato reflete-se no aumento do desenvolvimento de normas internacionais com 

viés ambiental pela ISO e na posterior adoção das mesmas pelos países-membros da OMC em 
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seus respectivos regulamentos técnicos e em procedimentos de avaliação da conformidade, 

ensejando o desenvolvimento e oferta de novos serviços de acreditação por parte dos 

organismos de acreditação nacionais. ILAC e IAF ampliam seus Acordos de Reconhecimento 

Mútuo de forma a abranger as acreditações nacionais para os OAC que operam nos programas 

de avaliação da conformidade que exigem essas acreditações.    

No plano interno, o governo federal (MMA, IBAMA, MAPA, MDIC, e outros órgãos) 

se vê pressionado pelo movimento ambientalista, institucionalizado nas figuras da ONU e das 

ONGs, a estabelecer para sua economia uma série de requisitos ambientais que já são 

relativamente comuns nos países relevantes, disso resultando como obrigatórias diversas 

exigências no campo da avaliação da conformidade, tais como certificações, inspeções, 

rotulagens, etc. Por outro lado, quando consideradas as condições socioeconômicas ainda 

deficientes, muitos setores da sociedade brasileira, mas especialmente a indústria (CNI) e o 

agronegócio (CNA), resistem à maioria dessas exigências, obtendo algum sucesso em manter 

pelo menos os itens de repercussão no consumo mais popular – alimentos, construção civil, 

energia, etc. - fora da pauta ambiental do governo. Outros setores, no entanto, vêem-se 

obrigados a se adequarem, sob pena de perderem mercado no Brasil e no exterior. 

O governo federal, por meio do CONMETRO, mobiliza-se para atender ao novo 

patamar de exigências ambientais. A ABNT, por meio de seus comitês específicos, traduz e 

internaliza as normas ISO, disponibilizando-as para o mercado interno como NBR (normas 

brasileiras). Os órgãos regulamentadores (MMA, IBAMA, MAPA, MDIC, entre outros), 

seguindo determinação do governo federal, elaboram regulamentos técnicos baseados nas 

normas NBR ambientais. A necessidade de comprovação do atendimento aos regulamentos 

por parte do empresariado brasileiro, no afã de acessar os mercados de produtos e serviços 

nacionais abrangidos por essas regulamentações, provoca uma grande ampliação nos serviços 

de avaliação da conformidade e, pari passu, na demanda pelos serviços de acreditação da 

CGCRE. Ao mesmo tempo, os Institutos de Pesquisa nacionais direcionam seus esforços para 

o desenvolvimento de produtos, processos e serviços "verdes", de modo a apoiarem os 

produtores e fornecedores nacionais no atendimento às exigências externas.     

Nesse cenário, agora denominado de Cenário Azul, a demanda por acreditação no 

Brasil relacionada à proteção e conservação do meio ambiente seria alta em 2030. 
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No Cenário 5, o segundo mais provável entre os selecionados, também ocorre um 

aumento significativo das pressões internacionais relativas às questões ambientais no 

comércio de bens e serviços. E, do mesmo modo, esse fato reflete-se no aumento do 

desenvolvimento de normas internacionais com viés ambiental pela ISO e na adoção das 

mesmas pelos países-membros da OMC em seus respectivos regulamentos técnicos e em 

procedimentos de avaliação da conformidade, ensejando o desenvolvimento e oferta de novos 

serviços de acreditação por parte dos organismos de acreditação nacionais. Igualmente, ILAC 

e IAF ampliam seus Acordos de Reconhecimento Mútuo de forma a abranger as acreditações 

nacionais para os OAC que operam nos programas de avaliação da conformidade que exigem 

essas acreditações. 

No plano interno, porém, há uma diferença importante em relação ao cenário anterior: 

a pressão da ONU e das ONGs não logra pleno êxito em sensibilizar o governo federal, de tal 

modo que a legislação e a economia brasileiras mantêm-se relativamente à parte das grandes 

questões relativas ao meio ambiente que acontecem mundo afora. Contribui para isso a 

contrapressão pelo relaxamento das exigências ambientais exercida pelo setor empresarial, 

notadamente indústria (CNI) e agronegócio (CNA), a qual é potencializada pela necessidade 

social de se aumentar os níveis de emprego, renda e consumo - variáveis que, 

tradicionalmente, têm grande impacto político e eleitoral. Como resultado desses movimentos, 

parte substantiva da estrutura produtiva brasileira não inova e tampouco incorpora tecnologias 

“verdes” já disponíveis nos países desenvolvidos, passando a ter cada vez mais dificuldade de 

atender aos requisitos ambientais – sem que estes configurem, necessariamente, barreiras 

técnicas ou fitossanitárias - vigentes nos países-membros da OMC. O mercado interno torna-

se então o destino natural da maior parte da produção nacional que tem implicação mais direta 

com a questão ambiental.      

No entanto, mesmo sem uma política claramente definida diante das pressões 

exercidas pelo movimento ambientalista, a infraestrutura da qualidade brasileira é atuante na 

matéria: a ABNT internaliza as normas ISO, disponibilizando ao mercado as normas NBR 

correspondentes; algumas autoridades regulamentadoras, tal como o INMETRO, emitem 

regulamentos técnicos baseados nas normas NBR ambientais; e a necessidade de 

comprovação do atendimento aos regulamentos dos países importadores e normas 

internacionais por parte de alguns setores mais modernos e dinâmicos do empresariado 

brasileiro provoca uma pequena ampliação na oferta denovos serviços de avaliação da 

conformidade pelos OAC e, por conseguinte, nos serviços de acreditação correspondentes 
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pela CGCRE. Ao mesmo tempo, alguns desses grupos empresariais realizam pesquisas, por 

conta própria ou em parceria com os Institutos de Pesquisa nacionais, terminando por 

conseguir desenvolver tecnologias “verdes” que lhes permitem adequar sua estrutura 

produtiva às exigências de seus respectivos mercados no exterior.    

Nesse cenário, agora denominado de Cenário Amarelo, a demanda por acreditação no 

Brasil relacionada à proteção e conservação do meio ambiente seria baixa em 2030, portanto. 

No Cenário 3, o terceiro mais provável entre os selecionados, também ocorre, tal 

como nos dois cenários anteriores, um aumento significativo das pressões internacionais 

relativas às questões ambientais no comércio de bens e serviços. E, do mesmo modo, esse fato 

reflete-se no aumento do desenvolvimento de normas internacionais com viés ambiental pela 

ISO e na adoção das mesmas pelos países-membros da OMC em seus respectivos 

regulamentos técnicos e em procedimentos de avaliação da conformidade, ensejando o 

desenvolvimento e oferta de novos serviços de acreditação por parte dos organismos de 

acreditação nacionais. Igualmente, ILAC e IAF ampliam seus Acordos de Reconhecimento 

Mútuo de forma a abranger as acreditações nacionais para os OAC que operam nos programas 

de avaliação da conformidade que exigem essas acreditações. 

No plano interno, as pressões por maiores exigências ambientais vindas da ONU e das 

ONGs revelam-se bastante eficazes, a despeito dos esforços em sentido contrário por parte da 

indústria (CNI) e do agronegócio (CNA), apoiados pelos órgãos do governo mais ligados a 

estas duas grandes áreas de atividade econômica (MDIC e MAPA). Contribui para tal 

resultado uma mudança gradual e consistente na importância que o consumidor brasileiro, 

reagindo positivamente aos esforços do movimento ambientalista, confere à proteção e 

conservação do meio ambiente. Essa mudança no comportamento do consumidor, como parte 

da sociedade em geral, se reflete em apoio político para iniciativas gestadas no âmbito do 

governo federal, em especial no MMA e no IBAMA. Novas leis (CEC) e incentivos (IM) são 

criados com o objetivo de proteger e conservar o meio ambiente. A educação ambiental é 

enfatizada nas redes pública e privada de ensino. Ao mesmo tempo, a ABNT internaliza 

diversas normas ambientais ISO, disponibilizando-as no mercado nacional. O processo de 

interação entre sociedade e governo se retroalimenta continuamente, de tal modo que 

surgemdiversos novos programas de avaliação da conformidade a partir das NBR ambientais, 

tanto de caráter voluntário quanto de caráter compulsório, referenciados nessas normas. Como 

resultado desse processo, uma parte importante da estrutura produtiva do País converge, 
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paulatinamente, para a denominada “economia verde”, em razão do que precisa incorporar 

tecnologias que sejam compatíveis com esse conceito. Outra parte, por incapacidade de 

adaptar-se às novas circunstâncias (que podem incluir custos não desprezíveis com 

procedimentos de avaliação da conformidade), abandona o mercado. 

Em tal cenário, agora denominado de Cenário Verde, a demanda por acreditação no 

Brasil em 2030 relacionada à proteção e conservação do meio ambiente seria muito alta, e 

viria principalmente dos OAC que operam nos mercados de produtos e serviços com maior 

valor agregado. 

No Cenário 16, nenhuma das hipóteses se realiza, o que faz dele o cenário mais 

contrastado com o cenário de referência – o Cenário Azul. Neste quarto e último cenário, as 

pressões internacionais relativas às questões ambientais no comércio internacional não se 

concretizam; ao contrário, o sistema multilateral de comércio opera segundo uma lógica 

exclusivamente econômica, priorizando atributos tais como preços, prazos e outros, em 

detrimento do desempenho ambiental de bens e serviços. Nesse contexto, o desenvolvimento 

de normas internacionais com viés ambiental pela ISO é bastante restringido, acarretando 

menor grau de uniformização entre as normas elaboradas pelos Organismos Nacionais de 

Normalização dos países-membros da OMC, assim como nos regulamentos emitidos pelos 

governos desses países. Adaptando-se a esse quadro de pouca integração nos campos da 

normalização e regulamentação técnicas, ILAC e IAF limitam ou mesmo cessam a expansão 

de seus Acordos de Reconhecimento Mútuo com escopo ambiental.  

No plano interno, as pressões exercidas pela ONU e pelas ONGs não surtem efeito 

significativo sobre o governo federal e a sociedade brasileira em geral, contribuindo para isso 

a resistência imposta por setores da indústria (CNI) e do agronegócio (CNA), apoiados por 

áreas do governo ligadas a esses setores (MDIC e MAPA). Nesse quadro, a questão ambiental 

não é importante para o consumidor brasileiro e as novas exigências surgem, basicamente, de 

regulamentos técnicos diretamente relacionados à legislação ambiental mais específica, sendo 

boa parte dela já atualmente em vigor. Como resultado, as empresas brasileiras – indústria, 

comércio, serviços, agronegócio – operam sem adotar qualquer norma ambiental além 

daquelas estritamente necessárias para manter ou conquistar nichos muito específicos de 

mercado, no Brasil ou no exterior. Nesse contexto, o investimento em tecnologia e inovação 

“verdes” é mínimo por parte do setor privado, levando os Institutos de Pesquisa do governo a 

direcionarem seus esforços para outros objetivos. Além disso, a ABNT praticamente não 
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internaliza as normas ISO com viés ambiental e o INMETRO, um regulamentador 

suplementar, emitepouquíssimos regulamentos técnicos baseados nessas normas. Nesse 

contexto, bem poucos dos novos programas de avaliação da conformidade operados em 

território nacional e que têm relação com o meio ambiente exigem acreditação.     

Em tal cenário, agora denominado de Cenário Cinza, a demanda por acreditação no 

Brasil em 2030 relacionada à proteção e conservação do meio ambiente seria muito baixa, 

restringindo-se quase que somente ao que terá origem no atendimento de leis e regulamentos 

técnicos da área ambiental (MMA, IBAMA, secretarias estaduais de meio ambiente, etc.). 
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8  CONCLUSÃO 

Estudar o futuro de sistemas complexos e dinâmicos, características próprias dos 

sistemas sociais modernos, é tarefa árdua. Nesses sistemas, a incerteza estrutural é dominante, 

de forma que pequenas mudanças nas condições iniciais podem, quando amplificadas por um 

processo de realimentação entre os seus elementos constitutivos, provocar grandes mudanças 

na realidade de anos à frente.  

E este é precisamente o caso do sistema que foi objeto desta pesquisa. A demanda por 

novas acreditações com motivação ambiental depende de inúmeros fatores que se relacionam, 

e que também dependem dos fatores que formam a demanda por novos serviços de avaliação 

da conformidade, a qual depende de inúmeros fatores econômicos, políticos, socioculturais e 

tecnológicos interagindo e propagando-se no tempo. Estas são, portanto, dificuldades 

intrínsecas ao problema e objetivo de pesquisa propostos, e que tiveram influência decisiva na 

escolha da abordagem de estudo do futuro: enquanto as previsões dizem respeito a como o 

futuro será, pressupondo-se uma relativa estabilidade do sistema e do ambiente que o engloba, 

a abordagemde cenários, pressupondo-se quase que o oposto, trata de como o futuro pode vir 

a ser, dentro de um espectro de possibilidades concebíveis e plausíveis. E também 

influenciaram na escolha do método de elaboração de cenários aplicado: o método de Godet é 

reconhecido pelo seu rigor teórico, procedimental e, sobretudo, analítico. 

Tal como estabelecido no principal objetivo proposto, este trabalho foi concluído com 

a elaboração de um conjunto de (quatro) cenários para a demanda, no Brasil, por novos 

serviços de acreditação relacionados à proteção e conservação do meio ambiente em 2030. 

Considera-se, portanto, que seu objetivo principal foi cumprido. 

Os três parágrafos seguintes tratam do cumprimento dos objetivos específicos.  

Para entender a lógica de funcionamento do sistema que foi objeto do estudo, sem o 

que seria inviável a concepção e descrição das narrativas para os cenários, foi fundamental o 

conhecimento adquirido na pesquisa sobre os atores e instrumentos pertinentes à gestão 

ambiental no Brasil e no mundo, bem como o conhecimento sobre as atividades e atores 

relativas ao campo da avaliação da conformidade e da acreditação, os quais estão 

condensados nos capítulos 2 e 3. Estes dois capítulos combinados proporcionaram uma 

descrição – não exaustiva – do sistema estudado, e, ao mesmo tempo, uma visão retrospectiva 
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– também não exaustiva – da questão ambiental no Brasil e no mundo. Entende-se assim que 

o objetivo específico ‘a’ foi cumprido.  

Os capítulos 4 e 5 apresentaram o arcabouço conceitual, teórico e metodológico que 

sustentou a aplicação da abordagem (cenários) escolhida para o cumprimento do objetivo 

geral. Sem clareza sobre o conceito dessa abordagem não se saberia o que esperar de sua 

aplicação; sem o conhecimento sobre o método de elaboração de cenários não seria possível 

aplicá-lo adequadamente, ou mesmo adaptá-lo conforme o necessário. Entende-se assim que o 

objetivo específico ‘b’ foi cumprido. 

No capítulo 6 foram apresentados os futuros possíveis para a evolução do sistema em 

estudo e organizada incerteza que lhes está associada. Foram gerados dezesseis cenários 

possíveis, com base nas variáveis-chave, comportamento esperado dos atores e combinações 

das hipóteses resultantes. Para cada um desses cenários foi indicada a probabilidade 

(subjetiva) de sua realização. Entende-se com isso que o objetivo específico ‘c’ também foi 

cumprido.  

Com relação à análise estrutural dessa incerteza, verifica-se que os quatro cenários 

selecionados, os quatro mais prováveis, cobrem pouco mais de 45% do espectro de 

possibilidades para o desdobramento do futuro do sistema. Além disso, também é importante 

notar que as probabilidades de realização dos quatro cenários não diferem muito entre si, e 

que, portanto, a probabilidade de realização do cenário de referência não difere 

significativamente da do cenário contrastado. Isto indica que a incerteza inerente ao sistema, 

decorrente do ambiente que o engloba, é relativamente alta. Percebe-se também que a 

demanda por acreditação com motivação ambiental no Brasil é fortemente dependente de 

fatores externos ao país, em especial quanto ao que se refere às tendências pertinentes que se 

materializam no sistema multilateral de comércio e às pressões advindas do movimento 

ambientalista que opera em escala mundial. 

Com relação ao método escolhido, verificou-se que ele, de fato, é adequado para o 

objetivo que aqui se pretendeu. Suas várias etapas, organizadas em módulos, permitiram que 

os cenários fossem elaborados com relativa segurança. No que diz respeito às adaptações 

adotadas, as quais ocorreram em função da disponibilidade reduzida de acesso presencial aos 

especialistas, considera-se que tais adaptações não invalidam os resultados obtidos: o 
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conjunto de cenários é suficientemente detalhado e consistente para que possa apoiar o 

processo decisório dos gestores da CGCRE.     

Certamente, esta pesquisa também apresenta algumas limitações.  Uma parte delas 

decorre da grande complexidade intrínseca ao sistema estudado, razão pela qual algumas 

simplificações importantes necessitaram ser feitas. Por exemplo, a demanda por novos 

serviços de acreditação foi linearmente relacionada às novas exigências ambientais que 

eventualmente surgirão, o que não é necessariamente verdadeiro. Além disso, cabe dizer que 

uma representação ideal do sistema estudado exigiria tal quantidade de tempo que tornaria 

inviável terminar a pesquisa em um prazo compatível com um curso de mestrado. De fato, a 

quantidade e diversidade das variáveis e atores envolvidos exigiram que a representação do 

sistema fosse simplificada. 

Outra parte delas decorre das dificuldades inerentes a um estudo de cenários. De fato, 

a despeito dos avanços técnicos e metodológicos verificados nas últimas décadas, o estudo do 

futuro de mais longo prazo em ambientes instáveis ainda é - e provavelmente sempre será - 

um enorme desafio. Nesse sentido, o ineditismo da proposta (conforme mencionado no 

capítulo introdutório) explicitada nesta pesquisa não permitiu que se pudesse desfrutar das 

vantagens associadas à existência de uma referência prévia. É a partir desta constatação que se 

faz a primeira recomendação para trabalhos futuros.  

8.1  RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

A proposta deste trabalho de estudar o futuro para a demanda por acreditação no Brasil 

também pode ser estendida para outras áreas temáticas, utilizando-se rigorosamente o mesmo 

método. Mantendo-se a área temática, ou mesmo optando-se por outra, uma alternativa 

interessante seria recorrer a outras técnicas – tal como a Delphi, por exemplo – ou empregar 

outros critérios – para selecionar variáveis ou atores, por exemplo. Outros trabalhos podem 

ainda ser desenvolvidos para comparar os resultados obtidos com a utilização métodos de 

elaboração de cenários diferentes para os mesmos sistemas evoluindo em determinado 

horizonte de tempo. Nesse caso, poderia se analisar comparativamente como as etapas são 
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vencidas em cada método202. Outra sugestão seria realizar um estudo sobre o mesmo objeto 

desta pesquisa, mas alterando a premissa aqui adotada de linearidade na relação entre 

exigências ambientais, demanda por avaliação da conformidade e demanda por acreditação.    

Existe ainda a possibilidade de realizar estudos de caráter menos aplicado. O campo 

dos cenários ainda apresenta aspectos teóricos não pacificados ou mesmo certas lacunas 

conceituais que podem ser explorados em trabalhos acadêmicos específicos. Fala-se aqui de 

organização e classificação tipológica, uso de probabilidades subjetivas para estruturar a 

incerteza, critérios de seleção de variáveis ou atores, etc.  

                                                           

 
202

Os principais métodos têm a mesma estrutura básica. 
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APÊNDICE A –QUESTIONÁRIO SOBRE AS VARIÁVEIS 

Prezado (a) Senhor (a),  

O questionário que segue em anexo integra etapa da pesquisa intitulada “CENÁRIOS 

PROSPECTIVOS PARA A ACREDITAÇÃO NO BRASIL EM 2030: UMA 

PERSPECTIVA VOLTADA PARA O MEIO AMBIENTE”, a qual está sendo realizada por 

mim, Alexandre S. R. Cunha, sob orientação do Prof. Dr. Ricardo K.S. Fermam 

(rkfermam@inmetro.gov.br), no âmbito do Mestrado Profissional em Metrologia e Qualidade 

do INMETRO.   

A pesquisa tem como objetivo geral elaborar cenários para a demanda por acreditação no 

Brasil em 2030, sendo esta demanda relacionada à proteção, conservação e melhoria do 

meio ambiente. O horizonte de tempo para os cenários será, portanto, de 14 (quatorze) anos, 

a contar do ano corrente.   

A ideia geral desta etapa da pesquisa é a de que variáveis de diferentes naturezas – política, 

econômica, social, tecnológica, cultural, ambiental, etc. – influenciam ou podem vir a 

influenciar, dentro do horizonte de tempo estipulado, no comportamento da demanda por 

acreditação de serviços de avaliação da conformidade relacionados à proteção, conservação e 

melhoria do meio ambiente. 

A acreditação pode ser entendida como o reconhecimento formal, concedido por um 

organismo acreditador, de que um organismo de avaliação da conformidade (OAC) tem 

competência técnica e gerencial para executar serviços específicos de avaliação da 

conformidade. (Certificação de produtos ou pessoas, inspeção de instalações industriais, 

ensaios em laboratórios ou calibração de instrumentos de medição são exemplos genéricos 

de serviços de avaliação da conformidade. Em sentido estrito, a delimitação de um serviço de 

avaliação da conformidade exige um detalhamento maior.) 

Em termos mais amplos, a acreditação funciona como um instrumento adicional de confiança 

para assegurar que produtos, processos, serviços, pessoas ou sistemas (objetos, enfim) 

atendam requisitos estabelecidos em normas, regulamentos técnicos ou documentos 

normativos equivalentes, os quais expressam, objetivamente, a qualidade pretendida pelo 

proponente da norma ou regulamento.  

As informações obtidas por meio do questionário serão confidenciais: ninguém além do 

pesquisador e de seu orientador conhecerá o vínculo entre o nome dos respondentes e o 

conteúdo das respostas. Além disso, as respostas serão usadas apenas para fins acadêmicos. 

mailto:rkfermam@inmetro.gov.br
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Agradecemos antecipadamente por sua valiosa colaboração, certos de que ela contribuirá para 

o sucesso da nossa pesquisa. 

De forma a não comprometer o cronograma de trabalho estabelecido, solicitamos que o 

questionário em anexo seja respondido até o dia 20 de setembro de 2016. 

 

Em sua opinião, com que intensidade as variáveis listadas na tabela abaixo influenciará 

a demanda, no Brasil, por acreditação relacionada à proteção, conservação e melhoria 

do meio ambiente em 2030? 

Observação: Algumas das variáveis listadas abaixo não são unívocas, por isso optamos por 

inserir notas explicativas, numericamente indexadas, ao final da tabela.  

Marque, por favor, com um X sua opção para cada uma das variáveis abaixo: 

 

 
Grau de Intensidade 

 

VARIÁVEIS 
Inexistente ou 

insignificante 
Fraca Média Forte Muito forte 

1. Criação de atos normativos - 

leis, decretos, resoluções, 

portarias, regulamentos, etc. - 

federais, estaduais e/ou 

municipais. 

     

2. Extinção de atos normativos 

- leis, decretos, resoluções, 

portarias, regulamentos, etc. - 

federais, estaduais e/ou 

municipais. 

     

3. Criação de normas técnicas 

brasileiras relacionadas à 

proteção e conservação do 

meio ambiente. 

     

4. Criação de incentivos 

creditícios e fiscais para o 

mercado brasileiro de 

organismos de avaliação da 

conformidade. 

     

5. Criação de incentivos fiscais 

e creditícios para reduzir o 

impacto ambiental da indústria 

brasileira. 

     

6. Existência de mecanismos 

próprios para reconhecimento 

da competência de laboratórios 

(e/ou certificadoras) por parte 

dos órgãos da administração 

pública. 

     

7. Taxa de crescimento da 

economia brasileira. 
     

8. Grau de concentração da      
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renda no Brasil. 

 

9. Taxa de câmbio. 

 

     

10. Renda média do 

consumidor brasileiro. 
     

11. Volume de compras do 

Estado (União, Estados e 

Municípios) brasileiro. 

     

12. Grau de abertura da 

economia brasileira aos 

produtos e serviços 

estrangeiros em geral. 

     

13. Grau de abertura de 

mercados estrangeiros aos 

produtos e serviços brasileiros 

em geral. 

     

14. Incidência de barreiras 

técnicas, baseadas em proteção, 

conservação e melhoria do 

meio ambiente, sobre as 

exportações brasileiras. 

     

15. Preço do petróleo e seus 

derivados no mercado 

brasileiro. 

     

16. Preço da energia elétrica no 

mercado brasileiro. 
     

17. Taxa de crescimento do 

setor industrial no Brasil. 
     

18. Taxa de crescimento do 

setor de serviços no Brasil. 
     

19. Grau de concentração no 

setor de organismos de 

avaliação da conformidade no 

Brasil. 

     

20. Nível de escolaridade da 

população brasileira. 
     

21. Crescimento da população 

brasileira. 
     

22. Nível de importância que a 

população brasileira confere à 

proteção, conservação e 

melhoria do meio ambiente. 

     

23. Influência política de 

entidades e grupos 

ambientalistas nacionais e 

estrangeiros. 

     

24. Incidência de acreditação 

relacionada à proteção, 

conservação e melhoria do 

meio ambiente nos países 

desenvolvidos. 

     

25. Taxa de crescimento da 

“inovação verde” na indústria 

brasileira. 

     

26. Taxa de crescimento da 

“inovação verde” no restante 

do mundo. 

     

27. Investimento em geração de      
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energia renovável no Brasil. 

28. Criação de políticas de 

acesso a “tecnologias verdes” 

para países em 

desenvolvimento por parte dos 

países desenvolvidos. 

     

29. Intensidade tecnológica na 

indústria e na agropecuária 

brasileiras. 

     

30. Crescimento do turismo 

ecológico no Brasil. 
     

31. Nível da degradação 

ambiental no Brasil percebido 

pela sociedade brasileira. 

     

32. Criação de novos Acordos 

Multilaterais do Meio 

Ambiente (MEAs).  

     

33. Taxa de crescimento da 

rotulagem ambiental de 

produtos no Brasil(produtos 

“eco-friendly”). 

     

34. Taxa de crescimento da 

rotulagem ambiental de 

produtos no restante do mundo 

(produtos “eco-friendly”). 

     

35. Ampliação dos sistemas de 

geração, transmissão, 

distribuição e consumo de 

energia no Brasil. 

     

 

Notas: (6) Refere-se à capacidade dessas autoridades, em termos de recursos humanos, técnicos e econômicos, 

de realizarem atividades de avaliação da conformidade por si mesmas. 

(14) Refere-se às barreiras comerciais derivadas da utilização de normas ou regulamentos técnicos não-

transparentes ou não-embasados em normas internacionalmente aceitas ou, ainda, decorrentes da adoção de 

procedimentos de avaliação da conformidade não-transparentes e/ou demasiadamente dispendiosos, bem como 

de inspeções excessivamente rigorosas. 

(25 e 26) Refere-se àquelas inovações que criam ou implementam produtos (bens e serviços), processos, 

métodos de marketing, estruturas organizacionais e arranjos institucionais novos ou significativamente 

melhorados que - com ou sem intenção - levam a melhorias ambientais em relação às alternativas relevantes.  

(35) Refere-se às quatro fases básicas do ciclo oferta-consumo, sendo a oferta proveniente de qualquer fonte – 

hidrelétrica, nuclear, solar, eólica, etc.  

Caso o (a) senhor (a) considere estarem faltando algumas variáveis, utilize, por favor, o 

espaço abaixo para acrescentá-las e avaliá-las. Obrigado. 

 

 

http://www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas/definicoes.asp
http://www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas/definicoes.asp
http://www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas/definicoes.asp
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO PARA PREENCHIMENTO DA 

MATRIZ DE ANÁLISE ESTRUTURAL (MAE) 

 

Prezado Senhor(a), 

 

Este email refere-se ao prosseguimento da pesquisa para a qual o(a) senhor(a) já contribuiu na 

etapa anterior.  

O senhor(a)  agora está recebendo dois anexos.  

O arquivo em Word contém as 38 variáveis (numeradas aleatoriamente) que foram 

identificadas por especialistas como relevantes para o objeto de estudo: a demanda por 

acreditaçãono Brasil em 2030, sendo esta demanda relacionada à proteção e conservação do 

meio ambiente. Por sua vez, a planilha em Excel contém uma matriz, a Matriz de Análise 

Estrutural (MAE), que visa a identificar e avaliar as relações entre essas variáveis.  

Para cada par de variáveis, coloca-se a seguinte questão: existe relação de influência direta 

entre a variável i (apresentada na linha) e a variável j (apresentada na coluna)?  Se a resposta 

for negativa, deve ser atribuída a nota 0.  

Se a resposta for positiva, são atribuídas as seguintes notas à relação de influência direta: 1, 

se for considerada fraca; 2, se for considerada média; 3, se for considerada forte ou, 

finalmente, 4, caso seja considerada potencial, ou seja, se a relação poderá ser forte em um 

contexto futuro, apesar de fraca hoje. 

A avaliação das influências e o preenchimento (atribuição de nota) da MAE pode ser feita de 

dois modos: em linha, anotando a influência de cada variável sobre todas as outras, ou em 

coluna, anotando por quais variáveis cada variável é influenciada. 

Não é necessário ou obrigatório que se identifique e avalie (atribuição de nota) as relações 

de todos os pares; ao contrário, é normal que não considere possível opinar sobre relações 

para determinados pares de variáveis. Sendo o caso, por favor deixe as células da Matriz 

vazias. 

Observe-se ainda que as células que formam a linha diagonal da Matriz não devem ser 

preenchidas, pois representariam a relação de cada variável com si mesma. 
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APÊNDICE C – GRÁFICO DE INFLUÊNCIAS DIRETAS 
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APÊNDICE D – MATRIZ DE IMPACTOS INDIRETOS 
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APÊNDICE E – QUADRO DE ESTRATÉGIAS DOS ATORES (QEA) 

A T O R  E S T R A T É G I A S  E  O B J ET I V O S  

A S S O C I A D O S  
M E I O S  D E  A Ç Ã O  

ILAC Desenvolver e harmonizar práticas de 

acreditação de laboratórios e de inspeção; 

promover a acreditação de laboratórios e de 

inspeção para a indústria, governo, órgãos 

reguladores e consumidores; auxiliar e apoiar 

sistemas de acreditação em desenvolvimento; 

reconhecer mundialmente as instalações de 

laboratórios e organismos de inspeção, por 

meio do acordo da ILAC, facilitando, assim, a 

aceitação dos resultados de ensaios, inspeções 

e calibrações que acompanham os bens além 

das fronteiras nacionais. Ao ILAC interessa 

instituir programas de acreditação, inclusive 

na área ambiental. Interessa também que os 

OAC busquem acreditações para programas 

antigos. 

O ILAC reúne todos os organismos de 

acreditação mais importantes do mundo e 

pode “impor” aos seus associados os 

programas de acreditação que desenvolve. 

IAF  Tem dois objetivos principais. Em primeiro 

lugar, garantir que os seus membros só 

acreditem OAC competentes para realizar o 

trabalho que realizam e não estão sujeitos a 

conflitos de interesses. A segunda finalidade 

do IAF é estabelecer acordos de 

reconhecimento mútuo entre os seus 

membros, de modo que um certificado 

acreditado por um deles possa ser aceito em 

qualquer lugar do mundo. Ao IAF interessa 

instituir programas de acreditação, inclusive 

na área ambiental. Interessa também que os 

OAC busquem acreditações para programas 

antigos.  

O IAF reúne todos os organismos de 

acreditação mais importantes do mundo e 

pode “impor” aos seus associados os 

programas de acreditação que desenvolve.  

ISO Elaboração das normas internacionais, sobre 

uma ampla variedade de temas, por meio da 

conciliação dos interesses de fabricantes, 

fornecedores, consumidores, governos, 

comunidades científicas e demais 

representantes da sociedade. Tem interesse 

em desenvolver e vender normas, inclusive de 

temática ambiental. A acreditação para suas 

normas é algo que lhe interessa, pois as torna 

mais utilizadas.  

Tem poder político suficiente para “impor” 

suas normas de avaliação da conformidade e 

de acreditação aos governos, mercados e 

demais partes interessadas (ILAC, IAF, 

OACs).   

OMC A OMC tem basicamente quatro funções: 1 – 

facilitar a implantação, a administração, a 

operação e os objetivos dos acordos da 

Rodada Uruguai, que incluem: setores 

diversos como agricultura, produtos 

industriais e serviços; regras de comércio 

como valoração, licenças, regras de origem, 

antidumping, subsídios e salvaguardas, 

barreiras técnicas, e empresas estatais; 

supervisão dos acordos regionais e sua 

compatibilidade com as regras do GATT; 

propriedade intelectual; e novos temas como 

meio ambiente, investimento e concorrência; 

2 – constituir um foro para as negociações das 

relações comerciais entre os estados 

Os Acordos estabelecidos no âmbito da OMC 

vedam que as normas e regulamentos técnicos 

dos países-membro representem obstáculos 

significativos ou intransponíveis ao comércio 

entre eles.  

Porém, os países membros podem, sem 

desrespeitar as regras da OMC, tomar 

medidas de política comercial, como por 

exemplo: (1) medidas que visam impor 

compromissos ambientais negociados 

internacionalmente, como a proibição de 

comercialização de produtos de espécies em 

extinção; (2) medidas que visam persuadir 

outros governos a alterarem seus 

comportamentos ambientais, impedindo a 
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A T O R  E S T R A T É G I A S  E  O B J ET I V O S  

A S S O C I A D O S  
M E I O S  D E  A Ç Ã O  

membros, com objetivo de criar ou modificar 

acordos multilaterais de comércio; 3 – 

administrar o Entendimento sobre Regras e 

Procedimentos relativos às Soluções de 

Controvérsias, isto é, administrar o “tribunal” 

da OMC; 4 – administrar o Mecanismo de 

Revisão de Políticas Comerciais que realiza 

revisões periódicas das Políticas de Comércio 

Externo de todos os membros da OMC. Para 

a OMC interessa que o fluxo de comércio 

aconteça sem maiores problemas e de modo 

multilateral, ou seja, acordos bilaterais são 

ruins para ela.  

importação de produtos considerados 

poluentes, ou produzidos através de processos 

considerados poluentes; (3) medidas para 

proteger a indústria doméstica, impedindo a 

importação de produtos produzidos com 

padrões ambientais menos exigentes, o que 

afetaria a competitividade dos produtos 

domésticos; (4) medidas que visam dissuadir a 

importação de certos produtos que são 

considerados ameaçadores ao ambiente, como 

no caso da importação para reciclagem de 

dejetos perigosos; (5) medidas comerciais, de 

padronização de produtos ou de métodos 

produtivos, e de investimentos com objetivos 

ambientais específicos, e que procuram 

impedir a relocalização de indústrias nos 

membros com leis ambientais menos 

exigentes. 

ONU Tem entre seus principais objetivos manter o 

estado do meio ambiente global sob contínuo 

monitoramento; alertar povos e nações sobre 

problemas e ameaças ao meio ambiente e 

recomendar medidas para melhorar a 

qualidade de vida da população sem 

comprometer os recursos e serviços 

ambientais das gerações futuras.  

Dispõe de uma rede de escritórios regionais 

para apoiar instituições e processos de 

governança ambiental e, por intermédio dessa 

rede, engaja uma ampla gama de parceiros dos 

setores governamental, não-governamental, 

acadêmico e privado em torno de acordos 

ambientais multilaterais e de programas e 

projetos de sustentabilidade. No Brasil, o 

PNUMA trabalha para disseminar, entre seus 

parceiros e a sociedade em geral, informações 

sobre acordos ambientais, programas, 

metodologias e conhecimentos em temas 

ambientais relevantes da agenda global e 

regional e, por outro lado, para promover uma 

participação e contribuição mais intensa de 

especialistas e instituições brasileiras em 

fóruns, iniciativas e ações internacionais. O 

PNUMA opera ainda em estreita coordenação 

com organismos regionais e subregionais e 

cooperantes bilaterais, bem como com outras 

agências do Sistema ONU instaladas no país.  

ONGs Proteger a floresta amazônica, bioma de 

grande biodiversidade, hábitat de milhares de 

espécies, milhões de pessoas e fundamental 

para o equilíbrio climático do planeta. 

Estimular o investimento em energia 

renovável e eficiência energética, reduzindo 

as emissões de gases do efeito estufa, que 

causam aquecimento global. Defender os 

oceanos com a criação de uma rede de 

unidades de conservação e o estímulo da 

pesca sustentável. Incentivar a agricultura 

segura e sustentável, rejeitando os organismos 

geneticamente modificados. 

Pressão política sobre o Executivo, o 

Legislativo, Indústria, Comércio, 

Agropecuária e poluidores em potencial. O 

Greenpeace, por exemplo, trabalha usando 

confrontos não-violentos e criativos para 

chamar a atenção do público para determinado 

problema ambiental, mostrando que essa 

postura é alternativa eficaz de 

comportamento. Todas as ações que desafiam 

empresas e governos a mudarem de atitude, 

pressionando-os a encontrar novas soluções 

para antigos problemas, são pacíficas. 

MDIC Tem como missão formular, executar e 

avaliar políticas públicas para a promoção da 

competitividade, do comércio exterior, do 

investimento e da inovação nas empresas e do 

bem-estar do consumidor. 

Por lei, compete-lhe a: Política da indústria, 

do comércio e dos serviços; Propriedade 

intelectual e transferência de tecnologia; 

Metrologia, normalização e qualidade 

industrial; Políticas de comércio exterior; 

Regulamentação e execução dos programas e 
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A S S O C I A D O S  
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atividades relativas ao comércio exterior; 

aplicação dos mecanismos de defesa 

comercial; Participação em negociações 

internacionais relativas ao comércio exterior. 

MMA Tem como missão promover a adoção de 

princípios e estratégias para o conhecimento, 

a proteção e a recuperação do meio ambiente, 

o uso sustentável dos recursos naturais, a 

valorização dos serviços ambientais e a 

inserção do desenvolvimento sustentável na 

formulação e na implementação de políticas 

públicas, de forma transversal e 

compartilhada, participativa e democrática, 

em todos os níveis e instâncias de governo e 

sociedade. 

Tem como área de competência os seguintes 

assuntos: Política nacional do meio ambiente 

e dos recursos hídricos; política de 

preservação, conservação e utilização 

sustentável de ecossistemas, e biodiversidade 

e florestas; proposição de estratégias, 

mecanismos e instrumentos econômicos e 

sociais para a melhoria da qualidade 

ambiental e o uso sustentável dos recursos 

naturais; políticas para a integração do meio 

ambiente e produção; políticas e programas 

ambientais para a Amazônia Legal; e 

zoneamento ecológico-econômico. 

IBAMA Sua missão é proteger o meio ambiente, 

garantir a qualidade ambiental e assegurar a 

sustentabilidade no uso dos recursos naturais, 

executando as ações de competência federal. 

Autarquia federal dotada de personalidade 

jurídica de direito público, autonomia 

administrativa e financeira, vinculada ao 

MMA.  

SEMAs Constituem órgãos de primeiro nível 

hierárquico das administrações estaduais, e 

têm como missão formular e coordenar as 

políticas estaduais de proteção e conservação 

do meio ambiente e de gerenciamento dos 

recursos hídricos, visando ao 

desenvolvimento sustentável dos estados.  

No caso de SP, o mais relevante, o Sistema 

tem a Secretaria do Meio Ambiente como 

órgão central e é composto por 

coordenadorias, institutos, fundações, Cetesb 

e Polícia Militar Ambiental. 

CNI Tem como missão defender e representar a 

indústria na promoção de um ambiente 

favorável aos negócios, à competitividade e 

ao desenvolvimento sustentável do Brasil. Na 

busca pela eficiência e pelo aumento da 

qualidade dos produtos e serviços, a indústria 

adota sistemas de gestão ambiental e 

processos de produção mais limpos. Para que 

ocorram de modo eficaz, eles dependem de 

uma legislação compatível com as atuais 

necessidades do setor. 

Nesse contexto, é fundamental que o processo 

de licenciamento ambiental ganhe em 

rapidez, transparência e objetividade, de 

forma a promover o crescimento econômico 

em conjunto com a conservação do meio 

ambiente.  

Opera o Fórum Nacional da Indústria, um 

órgão colegiado de natureza consultiva da 

Diretoria da CNI, atuante na formulação de 

estratégiassobre matérias de interesse da 

indústria e da economia brasileira. Este é 

formado por: 

•    Cinqüenta presidentes das principais 

associações nacionais setoriais; 

•    Presidentes de Conselhos Temáticos 

Permanentes da CNI; 

•   Sete membros, escolhidos pelo presidente 

da CNI, que podem ser presidentes de 

federações das indústrias, membros do 

Conselho de Representantes ou da Diretoria 

da CNI e empresários membros do Conselho 

Nacional de Política Industrial (CNPI).  

CNA Representa os produtores rurais brasileiros de 

pequeno, médio e grande porte. Tem como 

missão representar, organizar e fortalecer os 

produtores rurais brasileiros. Defende, 

também, seus direitos e interesses junto ao 

Governo Federal, ao Congresso Nacional e 

aos tribunais superiores do poder Judiciário, 

promovendo o desenvolvimento econômico e 

social do setor agropecuário.  

Congrega associações e lideranças rurais e 

participa, de forma ativa e permanente, das 

discussões e decisões sobre a política nacional 

agrícola. Os recursos da CNA vêm 

contribuição de sindical compulsória. 

ABNT Tem como missão prover a sociedade 

brasileira de conhecimento sistematizado, por 

meio de documentos normativos, que permita 

a produção, a comercialização e o uso de bens 

É o Foro Nacional de Normalização, previsto 

no Sistema Brasileiro de Normalização 

(SBN), no âmbito do SINMETRO. É 

o representante do Brasil nos foros sub-



229 

A T O R  E S T R A T É G I A S  E  O B J ET I V O S  

A S S O C I A D O S  
M E I O S  D E  A Ç Ã O  

e serviços de forma competitiva e sustentável 

nos mercados interno e externo, contribuindo 

para o desenvolvimento científico e 

tecnológico, proteção do meio ambiente e 

defesa do consumidor. Busca a 

autossustentação financeira, com base nas 

suas atividades-fim, desenvolvendo produtos 

e serviços e formas de captação de recursos. 

Zela pelas marcas da ABNT e pela 

propriedade intelectual de seus produtos.  

regionais, regionais e internacionais de 

normalização. É signatária do Código de Boas 

Práticas de Normalização da OMC.  

ABRAC Tem como missão fomentar a avaliação da 

conformidade e assegurar a sua credibilidade. 

Busca ter representação ativa na definição de 

políticas e regulamentos aplicados ao setor. 

Representa os interesses dos OAC, que têm, 

quase sempre, fins lucrativos. Estes OAC 

querem vender serviços de AC acreditados.  

Reúne praticamente todos os OAC 

acreditados do Brasil. Tem peso suficiente 

para pedir por novos programas de 

acreditação na área ambiental, se lhe 

interessar comercialmente. 

INMETRO Busca proteger o meio ambiente, mas 

sopesando com os custos inerentes 

(consumidores ou fornecedores) aos 

procedimentos de avaliação da conformidade 

e acreditação necessários.  

É, por força de lei, competente para elaborar e 

expedir regulamentos técnicos no campo da 

avaliação da conformidade de produtos, 

processos e serviços, nas áreas que não 

constituam objeto da competência de 

outros órgãos ou entidades da 

administração pública federal, no que se 

refere a aspectos relacionados com segurança, 

prevenção de práticas enganosas de comércio, 

proteção da vida e saúde humana, animal e 

vegetal, e meio ambiente.  

INST. PD 

(p.ex.: INT, 

Cenpes, 

Cetem, 

Embrapa, 

Coppe, etc) 

Conforme KROTH et al. (2013), os Institutos 

de Pesquisa e Desenvolvimento “assumem 

papel fundamental na disponibilização de 

tecnologias e soluções que objetivem a 

melhoria dos processos produtivos, que 

proporcionem ganhos de produtividade, 

competitividade e superação de dificuldades, 

tornando as atividades produtivas mais 

rentáveis e sustentáveis”. 

Conforme KROTH et al. (2013): (a) pesquisa 

básica – trabalho experimental ou teórico 

realizado primordialmente para adquirir novos 

conhecimentos sobre os fundamentos de fatos 

ou fenômenos observáveis, sem o propósito 

de qualquer aplicação ou utilização; (b) 

pesquisa aplicada – investigação original, 

realizada com a finalidade de obter novos 

conhecimentos, mas dirigida, 

primordialmente, a um objetivo prático; e (c) 

desenvolvimento experimental – trabalho 

sistemático, apoiado no conhecimento 

existente, adquirido por pesquisas ou pela 

experiência prática, dirigido para a produção 

de novos materiais, produtos ou 

equipamentos, para a instalação de novos 

processos, sistemas ou serviços ou para 

melhorar aqueles já produzidos ou instalados. 

CGCRE Prover confiança, por meio da acreditação, 

aos serviços de avaliação da conformidade de 

maior interesse para a sociedade brasileira. 

É o único organismo de acreditação 

reconhecido pelo governo brasileiro. Atua, 

portanto, sem concorrentes no âmbito do 

SINMETRO. 

MAPA O MAPA é responsável pela gestão das 

políticas públicas de estímulo à agropecuária, 

pelo fomento do agronegócio e pela regulação 

e normatização de serviços vinculados ao 

setor. No Brasil, o agronegócio contempla o 

pequeno, o médio e o grande produtor rural e 

reúne atividades de fornecimento de bens e 

serviços à agricultura, produção agropecuária, 

Para a consecução de seus objetivos, o Mapa 

conta com uma estrutura fixa de cinco 

secretarias, 27 superintendências estaduais e 

suas respectivas unidades, uma rede de seis 

laboratórios, além de duas vinculadas, o 

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e a 

Comissão Executiva do Plano da Lavoura 

Cacaueira (Ceplac), que abrigam cerca de 11 



230 

A T O R  E S T R A T É G I A S  E  O B J ET I V O S  

A S S O C I A D O S  
M E I O S  D E  A Ç Ã O  

processamento, transformação e distribuição 

de produtos de origem agropecuária até o 

consumidor final. 

mil servidores espalhados por todo o Brasil. A 

EMBRAPA e a Companhia Nacional de 

Abastecimento (CONAB) são empresas 

públicas que atuam sob sua ingerência e 

coordenação. 
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APÊNDICE F – QUESTIONÁRIO SOBRE AS HIPÓTESES 

 

Prezado (a) Senhor (a), 

  

O questionário que segue em anexo integra outra etapa da pesquisa intitulada “CENÁRIOS 

PROSPECTIVOS PARA A ACREDITAÇÃO NO BRASIL EM 2030: UMA 

PERSPECTIVA VOLTADA PARA O MEIO AMBIENTE”, a qual está sendo realizada por 

mim, Alexandre S. R. Cunha, sob orientação do Prof. Dr. Ricardo K.S. Fermam 

(rkfermam@inmetro.gov.br), no âmbito do Mestrado Profissional em Metrologia e Qualidade 

do INMETRO. 

   

A pesquisa tem como objetivo geral elaborar cenários para a demanda por acreditação no 

Brasil em 2030, sendo esta demanda relacionada à proteção e conservação do meio 

ambiente. O horizonte de tempo para os cenários será, portanto, de 14 (quatorze) anos, a 

contar do ano corrente.  

 

A acreditação pode ser entendida como o reconhecimento formal, concedido por um 

organismo acreditador, de que um organismo de avaliação da conformidade (OAC) tem 

competência técnica e gerencial para executar serviços específicos de avaliação da 

conformidade. (Certificação de produtos ou pessoas, inspeção de instalações industriais, 

ensaios em laboratórios ou calibração de instrumentos de medição são exemplos genéricos 

de serviços de avaliação da conformidade. Em sentido estrito, a delimitação de um serviço de 

avaliação da conformidade exige um detalhamento maior.) 

Em termos mais amplos, a acreditação funciona como um instrumento adicional de confiança 

para assegurar que produtos, processos, serviços, pessoas ou sistemas (objetos, enfim) 

atendam requisitos estabelecidos em normas, regulamentos técnicos ou documentos 

normativos equivalentes, os quais expressam, objetivamente, a qualidade pretendida pelo 

proponente da norma ou regulamento. 

  

A ideia geral desta etapa da pesquisa é a de que os cenários para o futuro dessa demanda 

dependerá de se realizarem (ou não) determinadas hipóteses e combinações de hipóteses 

dentro do horizonte de tempo estipulado (2030). As hipóteses, estabelecidas em número de 4 

pelo pesquisador e seu orientador, são mostradas abaixo:  

mailto:rkfermam@inmetro.gov.br
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H1 - Os atores OMC, ISO, ILAC e IAF expandem e convergem suas ações de modo que o 

comércio internacional aumenta em quantidade e variedade de bens e serviços, fenômeno este 

que também inclui o Brasil.  

H2 - Os atores ONU (por meio da PNUMA, sua agência ambiental) e ONGs ambientalistas 

logram êxito em pressionar governo (MMA, IBAMA e SEMAs) e a sociedade brasileiros de 

modo a aumentar expressivamente os níveis de exigência ambiental, ligados à proteção e 

conservação do meio ambiente, para as atividades econômicas realizadas no País.  

H3 - Os atores CNI e CNA, mas também o MDIC e o MAPA, logram êxito em pressionar o 

governo e a sociedade brasileiros de modo a reduzir e/ou suprimir exigências ambientais 

vinculadas à indústria, aos serviços e ao agronegócio.  

H4 - A infraestrutura da qualidade no Brasil (organismo normalizador, entidades 

regulamentadoras, organismo acreditador, organismos de avaliação da conformidade e 

institutos de pesquisa de desenvolvimento, atuando subsidiariamente) consegue acompanhar a 

evolução dos requisitos técnicos exigidos no comércio de bens e serviços no mundo, 

especialmente aqueles relacionados à proteção e conservação do meio ambiente.  

 

Os atores citados nas quatro hipóteses estão listados abaixo:  

1.       International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) 

2.       International Accreditation Forum (IAF) 

3.       International Standardization Organization (ISO) 

4.       Organização Mundial do Comércio  (OMC) 

5.       Organização das Nações Unidas  (ONU) 

6.       Organizações Não Governamentais  (ONGs) 

7.       Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior  (MDIC) 

8.       Ministério do Meio Ambiente  (MMA) 

9.       Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis  (IBAMA) 

10.   Secretarias Estaduais de Meio Ambiente  (SEMAs) 

11.   Institutos Nacionais de Pesquisa e Desenvolvimento  (INST.PD)  

12.   Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento  (MAPA)  

  

A planilha eletrônica em anexo contém uma matriz cujas células devem ser preenchidas em 

três passos, a saber:  
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1º passo - Qual a probabilidade (0 a 1) de cada uma das hipóteses se realizar isoladamente, 

dentro do horizonte de tempo estipulado (2030)? Trata-se, portanto, de um exercício de 

probabilidade simples. As quatro respostas devem ser colocadas nas células cinzas (que 

compõem a diagonal da matriz).  

2º passo - Qual a probabilidade (0 a 1) de uma determinada hipótese (H1, por exemplo)  se 

realizar se outra hipótese (H2, por exemplo) também se realizar, dentro do horizonte de tempo 

estipulado (2030)? Trata-se, portanto, de um exercício de probabilidade condicional. Ou seja, 

cada uma das hipóteses é "confrontada" com a realização de todas as outras, separadamente. 

Os números correspondentes às doze respostas devem ser colocados nas células brancas, da 

seguinte maneira:  

  

 

H1 H2 H3 H4 

H1 
Probabilidade 

de realização 

de H1 (ex: 

0,50) 

Probabilidade 

de realização 

de H1, se H2 

se realizar 

(ex: 0,25) 

 Probabilidade 

de realização 

de H1, se H3 

se realizar 

(ex: 0,40)   

H2  Probabilidade 

de realização 

de H2, se H1 

se realizar 

(ex: 0,30) 
 

    

H3 

        

H4 

        

 

3º passo - Qual a probabilidade (0 a 1) de uma determinada hipótese (H1, por exemplo)  se 

realizar se outra hipótese (H2, por exemplo) não se realizar, dentro do horizonte de tempo 

estipulado (2030)? Trata-se, portanto, de um exercício de probabilidade condicional. Ou seja, 

cada uma das hipóteses é "confrontada" com a não realização de todas as outras, 

separadamente. Os números correspondentes às doze respostas devem ser colocados nas 

células brancas, da seguinte maneira: 
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H1 H2 H3 H4 

H1 

Probabilidade 

de realização 

de H1 (ex: 

0,50) 

Probabilidade 

de realização 

de H1, se H2 

não se 

realizar (ex: 

0,25) 

 Probabilidade 

de realização 

de H1, se H3 

não se 

realizar (ex: 

0,40)   

H2  Probabilidade 

de realização 

de H2, se H1 

não se 

realizar (ex: 

0,30) 
 

    

H3 

        

H4 

        

  

As informações obtidas por meio do questionário aqui mencionado serão confidenciais: 

ninguém além do pesquisador e de seu orientador conhecerá o vínculo entre o nome dos 

respondentes e o conteúdo das respostas. Além disso, as respostas serão usadas apenas para 

fins acadêmicos.  

Caso haja alguma dúvida no preenchimento da matriz, por favor entre em contato. 

Agradecemos antecipadamente por sua valiosa colaboração, certos de que ela contribuirá para 

o sucesso da nossa pesquisa.  

 


