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RESUMO 

 

O setor de indústria cerâmico é considerado poluidor devido ao uso de lenha como 

combustível, causando emissão de gás carbônico (CO2) ao meio ambiente. Este trabalho, com 

enfoque na Teoria Econômica e na Metodologia do Carbono Social (MCS), teve como 

objetivo discutir as externalidades negativas associadas ao setor de indústria cerâmico, bem 

como expor o êxito em reduzi-las obtido por uma empresa localizada na região Cariri do 

Ceará. Por meio de um estudo de caso foram analisados os efeitos ambientais negativos da 

produção gerados por este setor, além de apresentar os resultados positivos alcançados pela 

empresa. Estes foram alcançados na área financeira, pela venda de crédito de carbono, e 

também na área ambiental devido às emissões de carbono que foram evitadas. Houve também 

melhoria no ambiente interno da empresa, que reaproveitou resíduos que facilitam as queimas 

nos fornos, como restos de podas de árvore, pó de serraria e bagaço de cana, resultando em 

economia no consumo de energia. Conclui-se que o estudo de caso, com enfoque na teoria 

econômica e na MCS, propicia estímulo financeiro para que as empresas passem a utilizar 

práticas ambientalmente corretas, além de permitir mudanças no processo produtivo que 

contribuem para a redução de custos da empresa, aumenta o bem estar dos funcionários e 

beneficia a comunidade envolvida no projeto. 

 

Palavras-chave: Externalidade. Meio ambiente. Crédito de carbono. Carbono social. 

Sustentabilidade. Indústria Cerâmica. 
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ABSTRACT 

 

The ceramic industry sector is considered polluter because of the use of wood as fuel, causing 

emission of carbon dioxide (CO2) into the environment. This study, focusing on Economic 

Theory and the Social Carbon Methodology (SCM), was to discuss the negative externalities 

associated with the ceramic industry sector, as well as exposing the success in reducing them 

obtained by a company located in the region of Cariri Ceará. Through a case study we 

analyzed the negative environmental effects of the production generated by this sector, 

besides presenting the positive results achieved by the company. These were made in the 

financial area, the sale of carbon credits, and also in the environmental area, owing to carbon 

emissions that were avoided. There was also improvement in the internal environment of the 

company, which reutilized residues that facilitate burning in ovens, like remains of tree 

prunings, powder mill and sugarcane bagasse, resulting in savings in energy consumption. We 

conclude that the case study, focusing on economic theory and MCS, provides financial 

incentive for companies to begin using environmentally sound practices, and allows changes 

in production processes that contribute to reducing the company's cost increases the welfare 

of employees and benefits the community involved in the project. 

 

Keywords: External. Environment. Carbon credits. Carbon social. Sustainability. Ceramic 

Industry. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O setor da indústria cerâmica tem apresentado ao longo dos anos um retrocesso 

nos fatores tecnológicos e no desenvolvimento organizacional, atingindo padrões ambientais 

de baixa qualidade. Um dos principais insumos consumidos por essa indústria é a energia, 

proveniente principalmente da lenha (REINALDO FILHO; BEZERRA, 2010). Por esse 

motivo, a indústria cerâmica no Nordeste é associada às práticas de degradação ambiental, 

pois polui o meio ambiente e agrava o ecossistema da região, causando o que os economistas 

chamam de externalidade negativa. 

As externalidades ocorrem quando o consumo ou a produção de um bem afeta 

consumidores e produtores em outros mercados, e esses impactos não são considerados no 

respectivo preço. A indústria cerâmica, ao poluir representa um custo externo para toda a 

sociedade, visto ser o meio ambiente quem sofre os danos causados por esta poluição.  

Porém, existem dados que relatam haver uma tendência ao aumento do uso de 

lenha de reflorestamento, visando à sustentabilidade energética do empreendimento cerâmico 

e levando a um excedente de biomassa para comercialização de madeira (REINALDO 

FILHO; BEZERRA, 2010). Essa mudança permite a redução da externalidade negativa, bem 

como a inserção da indústria cerâmica no mercado de carbono. 

O mercado de carbono é considerado um ativo financeiro e permite a negociação 

entre os países com metas de redução dos gases de efeito estufa (GEE) - países desenvolvidos 

- e os países que não possuem metas de redução (países em desenvolvimento), conforme 

determinado pelo Protocolo de Kyoto. Este mercado é dividido entre o Mercado Voluntário 

de Carbono e o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL).  

O MDL é permeado por regras e custos de registros nos órgãos reguladores, de 

acordo com o que foi estipulado pelo protocolo. Já o mercado voluntário surgiu da iniciativa 

de empresas que não possuem obrigação de reduzir emissões, mas que desejam compensá-las 

através da aquisição de créditos de carbono em um mercado paralelo ao de Kyoto, geralmente 

pela metodologia do Carbono Social (MCS). 

Considerando este contexto da externalidade negativa gerada pelo setor cerâmico, 

bem como a tendência à sustentabilidade energética, percebe-se a importância de divulgar um 

caso de sucesso da Cerâmica Gomes de Matos, localizada no Sertão Nordestino. Esta 

cerâmica, localizada na cidade do Crato-CE, dentre outras mudanças ocorridas em seu parque 

industrial, substituiu a lenha utilizada em seus fornos por biomassa oriunda do bagaço de 

cana, casca de babaçu, pó de serra e restos de poda de árvores.  
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A substituição permitiu a diminuição da externalidade negativa gerada pelo setor, 

bem como obtenção de receita, com a venda de créditos de carbono ao Banco Mundial (Bird), 

sendo que cada crédito equivale a uma tonelada de carbono que teve emissão evitada. 

Para alcançar o que foi proposto, foi feita uma revisão bibliográfica e uma 

pesquisa exploratória com estudo de caso. A revisão foi baseada em bibliografias, buscando 

nos conceitos econômicos e na teoria de sustentabilidade formas de proteger a atmosfera e 

adquirir receita financeira com a redução de emissão do carbono no meio ambiente. Já o 

estudo de caso foi realizado com visitas a empresa, bem como em entrevista com as pessoas 

responsáveis. 

Na primeira seção será abordado o cenário atual da indústria cerâmica, detalhando 

o processo produtivo deste setor (que identifica os pontos críticos da externalidade negativa). 

Na seção seguinte será discutida a conceituação de Externalidades, Ótimo de Pareto, Taxa de 

Pigou, Teorema de Coase e os Direitos de Propriedade. 

Em seguida serão tratados temas referentes ao mercado de carbono, tanto pelo 

método MDL que é um mercado regulado, como pelo mercado voluntário, sendo que neste 

último os créditos de carbono não estão vinculados às metas obrigatórias contidas no 

protocolo, e a análise será feita pela metodologia do carbono social. 

Por último serão apresentados dados da empresa do estudo de caso, analisando as 

informações coletadas e finalizando com uma discussão acerca das principais mudanças 

ocorridas na empresa. Esta última parte tem a premissa de divulgar as alternativas encontradas 

que viabilizaram na redução da emissão de carbono na atmosfera.  

Dentre estas alternativas destaca-se que a empresa conseguiu reduzir a 

externalidade negativa gerada pelas suas operações, com a substituição da lenha por biomassa 

de podas de árvores urbanas, pó de serraria e restos de plantações. Além disso, passou a gerar 

externalidade positiva, com a implantação de áreas de remanejamento diminuindo o 

desmatamento, bem como inserindo a cultura da reciclagem junto aos colaboradores dentro da 

instituição. 

Outras mudanças atingiram o ambiente interno da empresa, como a alteração no 

processo produtivo, que permitiu a redução dos custos com matéria-prima, devido o 

aproveitamento de resíduos, e ao aumento do poder calorífico no processo de queima, com o 

uso de biomassa. Por fim, e não menos importante, a empresa obteve receita financeira com a 

venda dos créditos de carbono, em virtude dos gases poluentes que deixaram de contaminar o 

meio ambiente. 
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2 INDÚSTRIA CERÂMICA 

 

O Brasil foi o segundo principal produtor mundial de cerâmica, atrás apenas da 

China (com 5,5 bilhões de m
2
). Com produção de 753,5 milhões de m

2
, ultrapassa produções 

de países como Índia (550 milhões de m
2
), Itália (378 milhões de m

2
) e Espanha (370 milhões 

de m
2
). Abaixo a figura 1 apresenta a evolução da produção nacional no período de 2007 a 

2010.  

 

Figura 1 – Principais Produtores Mundiais de Cerâmica (em m
2
) 
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Principais Produtores Mundiais 2007 - 2010

 2.007

 2.008

 2.009

 2.010

 
Fonte: ANFACER, 2010 

 

O número de empresas no Brasil é de 6.903, com produção concentrada em blocos 

e tijolos (63%), e telhas (36%). Este segmento da indústria gera 293 mil empregos diretos, 

aproximadamente 900 mil empregos indiretos e possui faturamento anual na casa dos R$ 18 

bilhões de reais, produzindo aproximadamente 5,3 trilhões de peças cerâmicas por mês, com 

consumo 10,3 mil ton/mês de lenha (ANICER) 

Com base nestes números fica evidente a importância da Indústria Cerâmica para 

a economia nacional, pois é um setor da Indústria da Construção Civil (ICC) de valor 

representativo no Produto Interno Bruto (PIB), em média 4,8% do PIB da Indústria da 

Construção Civil.  

Porém, devido o uso intensivo de lenha como insumo energético, a indústria 

cerâmica no Nordeste é associada às práticas de degradação ambiental, pois contribui para 

agravar o ecossistema da região, gerando o problema da externalidade negativa, como a 

degradação ambiental decorrente da extração da argila, que causa erosão e destruição do solo. 

(CARNEIRO FILHO, 1999; PINHEIRO, 2002). 
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Dados divulgados pela Cooperativa da Construção Civil do Ceará (COOPERCON 

CE, 2010), corroboram com o que foi informado acima, ou seja, a atividade é considerada 

uma das mais degradadoras do setor industrial, sendo que os proprietários desses 

empreendimentos mineravam, desmatavam e emitiam gases poluentes. 

Em outra pesquisa sobre o setor no Ceará (PONTES, 1995), é evidenciado que a 

indústria cerâmica cearense tem utilizado intensamente a lenha como fonte de energia térmica 

sem que haja preocupação com a reposição dos estoques florestais. Abaixo tabela com dados 

de consumo de lenha, separados por setor industrial. 

 

Tabela 1 – Consumo de Lenha por Setor Industrial 

Setor / Ano 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Química 5% 5% 5% 4% 5% 5% 5% 5% 

Alimentos e Bebidas 22% 25% 27% 29% 31% 31% 31% 30% 

Têxtil 2% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Cerâmica 66% 63% 62% 60% 57% 58% 58% 58% 

Outros 6% 6% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

Fonte: SEINFRA, 2008 

 

Estreitando a análise para o setor cerâmico, e identificando o tipo de insumo 

utilizado nas queimas dos fornos, os números são ainda mais alarmantes. Tal fato é 

comprovado na tabela 2 abaixo, tendo a lenha participação de mais de 80% nos últimos 8 

anos. 

 

Tabela 2 – Consumo de Lenha no Setor Cerâmico 

Insumo / Ano 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Gás Natural 4,8% 5,1% 5,3% 5,5% 5,2% 7,9% 9,6% 9,4% 

Lenha 85% 85% 85% 87% 87% 83% 81% 81% 

Óleo Combustível 2,4% 1,9% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Eletricidade 7,5% 7,9% 7,8% 7,3% 7,5% 8,7% 8,5% 8,7% 

Fonte: SEINFRA, 2008 

 

Este valor no consumo de lenha é considerado elevado e indica a necessidade de 

modernização da matriz energética do estado. Em países desenvolvidos, o uso de lenha como 

fonte energética praticamente desapareceu, pois uma das principais consequências do uso 

deste insumo é o processo de desertificação (SEINFRA, 2008). 

Em função da representatividade do consumo de lenha, a atividade cerâmica deve 

ter especial atenção aos problemas ambientais causados pela sua queima. Tal fato deve-se em 

função da produção de cinzas, óxidos de enxofre, dióxido de carbono e óxidos de nitrogênio, 

causadores de chuva ácida e de danos à camada de ozônio. Outro fator preocupante no uso de 

lenha como combustível é o baixo rendimento energético, fator que impacta na qualidade e 
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nos padrões técnicos do produto, resultando em até 30% de perda nas queimas realizadas nos 

fornos (SEBRAE, 2008). 

Estas emissões estão relacionadas à combustão de qualquer energético, e a 

quantidade emitida dos gases poluentes na atmosfera está relacionada ao padrão de vida dos 

habitantes e ao grau de desenvolvimento econômico e tecnológico do país. 

Como se pode inferir da figura 2 abaixo, o segmento cerâmico é o que apresenta 

níveis mais elevados de emissão, dentre todos os segmentos industriais. 

 

Figura 2 – Emissões de CO2 por Setor Industrial  

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: SEINFRA, 2008 

  

Com o intuito de entender como o setor cerâmico causa problemas ao meio 

ambiente demonstrados acima, bem como para tentar identificar os pontos críticos da 

operação deste segmento, no capítulo seguinte será detalhado o processo de produção da 

indústria cerâmica. 

 

2.1 Processo produtivo 

 

A cadeia produtiva da indústria cerâmica é simples, contemplando a exploração 

da jazida e o transporte da matéria-prima, tendo como principal insumo a energia proveniente 

da lenha. 

Este setor possui forte relação com o setor primário, devido o uso de recursos 

naturais, como argila e lenha, sendo que a escolha da tecnologia de produção influenciará 

diretamente nos resultados de toda atividade (SEBRAE, 2008). 

A indústria cerâmica constitui-se de um processo químico, em que as matérias-

primas (argila) passam por uma sequência de processamento, adquirindo em cada etapa novas 
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propriedades. Outra mudança acontece com o uso da energia, que altera as características 

físicas e químicas até obtenção do produto final (IPT, 1980 apud PESSOA, 2004). A figura 3 

a seguir resume estas operações. 

 

Figura 3 – Processo Cerâmico - Operações Básicas 

 
Fonte: Pessoa, 2004 

 

Em outro estudo do setor cerâmico, Reed (1995, p. 3 apud SOARES; 

NASCIMENTO, 2007) afirma que as propriedades dos materiais cerâmicos são determinadas 

pelas características atômicas e estruturais dos materiais que os compõe. 

Soares e Nascimento (2007) declaram ainda que estas características devem ser 

controladas pela seleção das matérias-primas e pelo processo de fabricação, sendo de 

fundamental importância o controle destes itens, para que os defeitos micro estruturais sejam 

minimizados. 

Confirmando a necessidade de controle afirmada anteriormente, Silva (2007) 

informa que a partir da captação da matéria-prima a argila é processada, laminada e 

homogeneizada, visando reduzir a granulometria e futuras quebras. Em seguida, a massa é 

laminada pela segunda vez, momento em que são adicionados água e aditivos à massa, com 

objetivo de fazer correções nas características químicas e minerais. 

Parahyba (2000 apud PESSOA, 2004) ressalta que a argila encontrada na 

superfície apresenta características favoráveis ao emprego direto na conformação das peças 

cerâmicas, ou seja, sem necessidade de misturas. Infelizmente, este fator contribui para 

aumentar as áreas degradadas, pois como ocorre aprofundamento das áreas de extração, há 

uma grande variação das características dos materiais encontrados. 
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Trata-se por conformação o processo de moldagem das peças, que é feito nas 

máquinas extrusoras. Em seguida os tijolos são cortados, de acordo com as necessidades do 

mercado consumidor, e colocados para secar. 

Finalmente acontece o processo de cozimento das peças, que são submetidas a 

temperaturas que variam de 800 a 1000 °C. A figura 4 apresenta o esquema do processo 

produtivo detalhado anteriormente:  

 

Figura 4 – Processo de Fabricação de Telhas e Tijolos  

 
Fonte: Motta et al., 2001 

 

Garcia et al. (2009) resumem os detalhes de cada uma das etapas existentes no 

processo de produção da indústria cerâmica, conforme figura 4: 
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  Matéria-prima: A argila depois de extraída da natureza é acrescida de 

impurezas e minerais de ferro que permitem sua sinterização a baixas 

temperaturas. Nesta etapa o material é selecionado e os montes de argila são 

separados para serem homogeneizados. 

 Moagem: Redução do tamanho dos grânulos de argila, com objetivo de tornar 

a massa homogênea e reduzir granulometria. 

 Alimentação e Dosagem: Controla a quantidade de matéria-prima necessária à 

produção e que será processada pelos maquinários subsequentes. 

 Desintegração: Permite a redução das partículas em frações menores. Nessa 

fase a umidade deve variar entre 16% e 25%, para evitar perda de eficiência, 

não desintegrando os blocos de argila adequadamente. 

 Laminação: Prensa que compacta a argila, tornando-a menos porosa em 

formato de lâminas. Em seguida a massa é levada à extrusão. 

 Extrusão ou Maromba: A massa é introduzida na extrusora e por meio da 

aplicação de pressão adequada é forçada por uma abertura devidamente 

modelada, chamada boquilha. A extrusora possui uma câmara a vácuo que 

facilita a desaeração da massa. 

 Prensagem: Após a saída da extrusora será feito o corte, e posteriormente são 

prensados para obtenção da forma final. 

 Secagem: O objetivo é a remoção da água da peça moldada, assegurando a 

integridade e regularidade dimensional do produto. Pode ser realizada via 

natural, dependendo das condições climáticas de cada região. Pode ser feita 

também via ventiladores ou secadores, via fornalha própria ou reaproveitando 

calor dos fornos. 

 Queima: É feita nos fornos e é considerada uma das etapas mais importantes, 

pois garante as características dos produtos cerâmicos. A queima pode ocorrer 

nos seguintes tipos de fornos: de chama direta, tipo caipira, garrafão ou 

caieira; de chama reversível tipo abóboda, Catarina, Corujinha e Paulista; 

contínuos, tipo Hoffman; tipo túnel, tipo plataforma (intermitentes), tipo 

vagão ou gaveta, sendo que todos os tipos podem queimar lenha, bagaço de 

cana, óleo combustível, etc. 

 Seleção: Feita na saída dos fornos, sendo rejeitadas peças que apresentem 

defeitos. 
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 Expedição: Todas as etapas apresentadas do processo produtivo acima podem 

variar de uma indústria para outra, porém com pequenas oscilações. 

Analisando o processo produtivo do setor, com foco nos problemas ambientais 

decorrentes de sua operação, temos que a extração de argila, sem controle de 

um órgão ambiental, contribui para aumentar as áreas degradadas. 

Outra etapa problemática é a queima realizada nos fornos, pois nesta fase é 

utilizada grande quantidade de lenha. Tal insumo energético agrava o problema do 

desmatamento, pois a quantidade de lenha consumida no processo de queima é de 1 metro 

cúbico por milheiro. 

O problema do desmatamento é tema de preocupação mundial e, quando se trata 

do Ceará, a preocupação é ainda maior, pois 92% do estado está no semiárido brasileiro e o 

desmatamento realizado sem controle para produção de lenha é uma das principais causas de 

desertificação da região. O manejo florestal seria uma alternativa sustentável que 

possibilitaria exploração racional da mata, passando a lenha a ser um recurso renovável. 

Diante de todos os problemas apresentados acima, a metodologia do Carbono 

Social, assunto sobre desenvolvimento sustentável que será detalhado no capítulo 3, 

apresenta-se como alternativa viável às indústrias do segmento ceramista. Tal metodologia 

está atrelada a troca de combustível utilizado no processo de queima dos produtos cerâmicos, 

além de possuir meta de reflorestamento, visando diminuir o impacto ambiental. Ambos os 

processos, queima de combustível fóssil e desmatamento, são geradores de externalidade 

negativa, conceito econômico que será tratado a seguir. 
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3 CONCEITOS ECONÔMICOS 

 

Conforme visto no capítulo 1 deste estudo, a produção de telhas pela indústria 

cerâmica tem significantes efeitos ambientais. Porém, estes efeitos só aparecerão na análise da 

oferta e demanda se houver leis e instituições que obriguem. É o que os economistas chamam 

de externalidades ambientais. 

Além disso, surge o questionamento sobre o problema da alocação de recurso do 

bem disponível na natureza, ou seja, qual o ponto de ótimo para a sociedade nas negociações 

que envolvem a preservação do meio ambiente.  

Neste ponto surge o papel do governo, ao instituir taxa sobre a emissão de 

poluentes, que serve para controlar os níveis de poluição. Estes temas, externalidades, ponto 

de ótimo e taxa sobre emissão de poluentes serão estudados nos tópicos seguintes. 

 

3.1 Externalidades 

 

Como exposto acima, o processo de extração da argila e produção da cerâmica 

têm significantes efeitos ambientais. Porém, esses efeitos não aparecem na análise econômica, 

nem estão refletidos no equilíbrio de mercado nos preços e nas quantidades produzidas de 

telhas e tijolos.  

A externalidade é um conceito econômico utilizado para entender como a 

economia e a formação de preços frequentemente deixam de incorporar os impactos sociais e 

ambientais, consequentes das atividades produtivas que geram produtos e serviços. 

O ideal seria internalizar as externalidades, trazendo estes custos para dentro da 

análise de mercado. No entanto, além de ser difícil atribuir valor monetário aos danos 

ambientais, o mercado atribui valor zero à poluição da indústria cerâmica, pois o problema 

ambiental não é diretamente refletido nas decisões do consumidor. 

Mesmo que seja difícil mensurar a externalidade sabemos que custos 

significativos existem e é importante computá-los na análise econômica. A figura 5 mostra 

uma alternativa de como introduzir esses custos na análise da oferta e demanda. 
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Figura 5 – Mercado de Telhas com Custos Externos 

 

Fonte: Elaboração da autora 

         

A curva de oferta de telhas (S) embute todos os custos de produção, incluindo 

trabalho, capital e matéria-prima. Juntamente com a curva de demanda (D), determina um 

equilíbrio de mercado e, com preço P1 e quantidade Q1. Adicionamos nesses custos uma 

estimativa dos custos externos associados com os danos ambientais. Isto nos dá uma nova 

curva mais elevada mostrando a combinação de custos de mercado e custos externos. Esta 

curva S’ delineia um esquema de custos sociais – mostra os custos reais para a sociedade da 

operação de produção das telhas cerâmicas, levando em consideração os custos de produção e 

as externalidades ambientais. 

  

3.2 Taxa Pigouviana 

 

Trata-se de um imposto sobre unidade de poluição emitida, que deve ser igual ao 

custo marginal social dessa poluição ao nível ótimo da emissão, conforme estimado no 

assunto anterior sobre externalidade. 

 

Figura 6 – Imposto sobre Poluição  

 

 
Fonte: Landsburg (1989 apud COSTA, 2006) 
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Na figura 6 ilustramos a situação de produção da indústria cerâmica, sendo que a 

curva CMp – custo marginal privado – representa os custos de produção, como mão de obra, 

insumos, energia, ou seja, são os custos privados. Já a curva CMs – custo marginal social – 

representa além dos custos privados, os custos externos, como a poluição que esta indústria 

provoca no meio ambiente. 

Se a indústria cerâmica arcasse com o total dos custos de poluição a quantidade 

produzida, ao mesmo custo, certamente seria menor (Qo). No entanto, como parte deste custo 

é externalizado com a sociedade, a produção é maior (Qe), mantendo-se o mesmo custo. Veja 

ilustração na figura 7 a seguir. 

 

Figura 7 – Custo de Poluição pago Pela Indústria Cerâmica 

 

 
Fonte: Landsburg (1989 apud COSTA, 2006) 

 

A alternativa proposta por Pigou refere-se a uma taxa que iguala o total do custo 

marginal imposto a sociedade, sendo que o fabricante passaria a assumir o total dos custos, e a 

produção seria estabelecida em Qo. 

Assim, podemos concluir que a taxa pigouviana alcança seu objetivo de reduzir os 

níveis de poluição, minimizando o custo para a sociedade, além de ser estímulo para que as 

firmas desenvolvam tecnologias menos poluidoras. Tal fato acontece, pois com a taxa 

pigouviana a emissão de poluição passa a fazer parte dos custos na formação de preços da 

indústria. 

 

3.3 Ótimo de Pareto 

 

Determinada pelo economista Vilfredo Pareto é uma condição para alocação 

ótima de recursos quando não há nenhuma possibilidade de se melhorar a posição de pelo 

menos um agente da economia sem piorar a posição de outro agente. 
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Essa teoria tem muita importância quando se busca estabelecer equilíbrio entre 

produção e poluição, sendo o ponto de ótimo quando a sociedade definir o nível de produção 

aceitável e as indústrias limitarem sua produção a um nível que atenda as condições 

estabelecidas pela sociedade. 

 

3.4 Direitos de propriedade e o Teorema de Coase 

 

A teoria das externalidades trata também dos direitos e analisa algumas questões: 

a indústria cerâmica tem o direito de poluir ao produzir telhas? A população tem o direito de 

ser protegida dos efeitos que a indústria causa ao meio ambiente? 

De acordo com Harris (2001, p. 18), quando se fala sobre preços, valores e custos, 

a discussão é sobre direitos subjacentes, que são determinados pelos padrões de alocação de 

recursos.  

Para entender melhor o tema, necessário analisar o teorema de Coase, que 

estabelece que se os direitos de propriedade são bem definidos, e se nenhum custo de 

transação existe, uma alocação eficiente dos recursos resultará em um nível eficiente de 

externalidades. Ainda de acordo com Harris, o princípio do teorema de Coase pode ser 

expresso em termos de um direito à poluição, em que os grupos de interesse público compram 

permissões de poluição, reduzindo permanentemente os totais de poluição. 

Este sistema torna a poluição, e a redução da poluição, em um bem de mercado, 

conforme ocorrido com as determinações do protocolo de Kyoto, em que a empresa poluidora 

comprou o direito de poluir ao investir em tecnologia limpa na indústria cerâmica localizada 

no Ceará. Esse direito de poluir torna-se um título mobiliário e as transações ocorrem no 

mercado mundial de bolsa de valores. 

Após tratarmos dos temas econômicos, bem como contextualizar o setor 

cerâmico, passaremos a analisar as vertentes que norteiam o desenvolvimento sustentável. 

 

  

  

  

  

  

  

 



21 

 

4 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

Em 1987 o relatório “Nosso Futuro Comum”, da Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas, definiu o desenvolvimento sustentável 

como aquele que procura atender às necessidades do presente sem comprometer a capacidade 

das gerações futuras de atender as suas próprias necessidades. 

Nota-se que a sociedade tem se preocupado com o meio ambiente, desenvolvendo 

ações tanto oriundas de áreas governamentais, como de particulares e Ong’s diversas. Dentre 

as atividades desenvolvidas pela área privada pode-se citar o Instituto Ethos, que é uma 

organização sem fins lucrativos, caracterizada como OSCIP (Organização da Sociedade Civil 

de Interesse Público). Sua missão é mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus 

negócios de forma socialmente responsável, tornando-as parceiras na construção de uma 

sociedade justa e sustentável. 

Parte desta preocupação advém do aquecimento global, sendo este problema 

decorrente da emissão de gases do efeito estufa (GEE) que se acumulam na atmosfera 

terrestre. A queima de combustíveis fósseis, operação realizada em grande escala pela 

indústria cerâmica, lança milhares de gases na atmosfera, contribuindo para agravar ainda 

mais a emissão de GEE. 

Visando amenizar este problema do aquecimento global, várias reuniões foram 

realizadas pelos representantes de alguns países, culminando com a realização do Protocolo 

de Kyoto. Neste protocolo foram estabelecidas metas, e a diminuição da emissão de carbono 

na atmosfera é uma destas metas.  

Neste contexto, surgiu o comércio de créditos de carbono, visto como uma 

alternativa que trata da conservação ambiental de maneira econômica e estimula o 

desenvolvimento com responsabilidade.  

 

4.1 Mercado de créditos de carbono 

 

Em 1972, de 05 a 16 de junho, realizou-se a Conferência de Estocolmo, conhecida 

como Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. Nesta conferência, 

compareceram representantes de 113 países, constituindo o marco inicial da preocupação 

acerca dos problemas ambientais. 

Após outras reuniões e muitos debates sobre mudanças climáticas, apenas em 

1997 foi firmado o Protocolo de Kyoto, que está em vigência desde 2005. Neste acordo, 
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realizado pelas partes, os países industrializados que aderiram ao protocolo se 

comprometeram a reduzir, em média, 5% de suas emissões de gases de efeito estufa, durante 

o período de 2008 a 2012. As ações contidas no protocolo compreendem o seguinte: reformar 

os setores de energia e transportes; promover o uso de fontes energéticas renováveis; limitar 

as emissões de metano no gerenciamento de resíduos dos sistemas energéticos; proteger 

florestas e outros sumidouros de carbono. 

Para que as metas sejam cumpridas, são apresentadas três alternativas: a 

implementação conjunta, a comercialização de emissões, e a instituição de mecanismos de 

desenvolvimento limpo (MDL). O MDL está previsto no artigo 12 do Protocolo de Kyoto e é 

a única alternativa que envolve países em desenvolvimento, tendo duas propostas básicas. A 

primeira destas propostas é assessorar os países do Anexo I da Convenção do Clima a 

cumprirem as metas de redução de emissão a um custo mais barato. Já a segunda proposta, 

refere-se à colaboração financeira ou tecnológica para que os países em desenvolvimento 

atinjam a sustentabilidade. 

Nas palavras de Garcia et al. (2009), o MDL permite a implementação de projetos 

nos países que não estão incluídos no Anexo I da Convenção, de retirada de GEE da 

atmosfera, permitindo  a criação de Reduções Certificadas de Emissão – RCEs, representando 

os créditos gerados. 

O fato é que a degradação ambiental é um problema mundial, visto que a 

economia está fundamentada na exploração de recursos naturais. Pelegrini (2010) salienta que 

muito se discute a respeito dos créditos de carbono. Porém, é fato que estes créditos tornaram-

se um meio de mitigação do problema de preocupação ambiental.  

Os créditos de carbono, após certificação da redução de emissão de GEE, são 

chamados de Redução Certificada de Emissões (CER’s). A convenção destas emissões está 

estabelecida internacionalmente, sendo que uma tonelada de dióxido de carbono (CO2) 

corresponde a um crédito de carbono, que pode ser negociado.  

Conforme tabela divulgada no site do EDP, o CO2 equivalente é o resultado da 

multiplicação das toneladas emitidas do GEE pelo seu potencial de aquecimento global, sendo 

o potencial de aquecimento do CO2 estipulado como 1. Já o gás metano possui potencial de 

aquecimento 21 vezes maior do que o CO2. Portanto, uma tonelada de metano reduzida 

corresponde a 21 créditos de carbono. Veja a seguir potencial de poluição dos gases que 

possuem metas de redução no protocolo de Kyoto. 
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Tabela 3 – Potencial de Aquecimento Global dos GEE 

Gás Nome do Gás Potencial de Aquecimento – base  CO2 

CO2 Dióxido de Carbono 1 

CH4  Metano 21 

N2O  Óxido nitroso 310 

HFCs Hidrofluorcarbonetos 140 ~ 11.700 

PFCs Perfluorcarbonetos 6.500 ~ 9.200 

SF6 Hexafluoreto Enxofre 23.900 

Fonte: EDP 
 

A redução da emissão de outros gases, que também contribuem para o efeito 

estufa, pode ser convertida em créditos de carbono, utilizando conceito de Carbono 

Equivalente (Instituto EDP), conforme tabela apresentada acima.  

A definição de créditos de carbono, bem como as condições para que a 

diminuição das emissões ou aumento no sequestro de carbono seja convertida em créditos, 

deve seguir o artigo 12 do protocolo de Kyoto. Tal artigo institui o mecanismo de 

desenvolvimento limpo, e no parágrafo 5 está definido:  

 

As reduções de emissões resultantes de cada atividade devem ser certificadas por 

entidades operacionais a serem designadas pela Conferência das Partes, com base 

em: participação voluntária; benefícios reais, mensuráveis e de longo prazo, 

relacionados com a mitigação da mudança do clima; e reduções de emissões que 

sejam adicionais as que ocorreriam na ausência da atividade certificada pelo projeto. 

(§ 5º, art. 12, PROTOCOLO DE KYOTO). 

 

O MDL é o mecanismo que liga o mercado de carbono e os objetivos do 

desenvolvimento sustentável nos países em desenvolvimento, comprovando que os mesmos 

também contribuem para as prioridades do desenvolvimento sustentável (IBRI, 2009). De 

acordo com o Ministério da Ciência e Tecnologia brasileiro, existe em torno de 7.092 

propostas de projetos de MDL que se encontram em alguma das fases do ciclo de projetos do 

MDL. De acordo com estes números o Brasil está em terceiro lugar com 477 projetos, estando 

China em primeiro lugar, com 2.729 projetos, e Índia em segundo lugar, com 1.938. 

Como exemplos de projeto no Brasil há um da Holanda financiando usina elétrica 

movida a biomassa, a partir da queima da casca de arroz, no Rio Grande do Sul; projetos de 

aproveitamento do gás metano liberado pelos lixões de Salvador, BA e Nova Iguaçu, RJ; 

projeto Carbono Social, na Ilha do Bananal, TO, que reúne as qualidades do sequestro de 

carbono em sistemas agroflorestais, conservação e regeneração florestal, com enfoque no 

desenvolvimento sustentável da comunidade. 

O Carbono Social, apresentado em um dos projetos acima existentes no Brasil, faz 

parte do comércio de carbono, conhecido como mercado voluntário e que será tratado a 

seguir.  
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4.1.1 Mercado voluntário  

 

O mercado voluntário é considerado paralelo ao MDL e surgiu de iniciativas de 

empresas que não possuem obrigações de reduzir emissões, ou seja, estão localizadas em 

países não signatários do protocolo de Kyoto. Para estas empresas, a motivação inclui a 

preocupação com o gerenciamento de seus impactos em relação às mudanças do clima, 

imagem, reputação, interesses em inovações filantrópicas, relações públicas, necessidade de 

se prepararem para regulação futura e/ou planos de revenda de créditos lucrando com as 

comercializações. (IBRI, 2009). 

O relatório “O Estado dos Mercados de Carbono Voluntários” afirma que o 

mercado voluntário de créditos de carbono é dominado por três tipos de projetos: Florestais, 

plantio de novas florestas ou desmatamento evitado (36%); Energias Renováveis, geração de 

energia por meio de fontes limpas, renováveis (como energia eólica ou solar), substituindo 

fontes fósseis de combustíveis (33%); Gases Industriais, contendo e armazenando as emissões 

criadas pela indústria para que não sejam libertadas para a atmosfera (30%) - (IBRI, 2009). 

De acordo com análise feita por Garcia et al. (2009), este mercado foi uma 

solução encontrada pelas pequenas organizações, como as indústrias do setor cerâmico, que 

desejam desenvolver projetos de redução de carbono. Estes projetos possuem princípios de 

funcionamento semelhantes ao MDL, pois se baseiam na comercialização de reduções de 

emissões. 

Ainda conforme estes estudiosos, o mercado voluntário apresenta duas vantagens 

sobre o MDL, como a maior flexibilidade e os menores custos de transação, pois não há 

necessidade de passar por algumas das etapas do ciclo do MDL – que são monitoradas e 

verificadas anualmente por entidade certificadora. Já para Seifert (2009 apud TELÉSFORO et 

al., 2011) a vantagem deste mercado deriva da certificação dos créditos, que não é 

obrigatória. 

O cenário atual do mercado voluntário, de acordo com Carbono Brasil (2012), é 

que a crise econômica em 2009 impactou significativamente o mercado voluntário, e as 

perspectivas nebulosas no cenário internacional reduziram muito a demanda no cenário 

paralelo à Kyoto. Porém, as empresas não estão abandonando o mercado, apenas reduziram o 

volume de comercialização, que antes da crise era da ordem de 250-300 mil toneladas de 

CO2, e em 2011 este volume ficou em 10-20 mil toneladas.  

Por ser um mercado não monitorado e não verificado, a contribuição para o 

desenvolvimento sustentável, bem como a transparência e qualidade dos projetos, necessita de 
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aspectos regulatórios que definam os procedimentos para monitorar e garantir eficácia e 

eficiência (GARCIA et al., 2009). A metodologia do Carbono Social, tratada a seguir, pode 

ser uma alternativa a esta ausência regulatória. 

 

4.1.2 Metodologia Carbono Social (MCS) 

 

O conceito de carbono social surgiu da necessidade de garantir que os projetos de 

redução e mitigação de emissões do GEE pudessem inserir as questões de desenvolvimento 

sustentável. Além disso, garantir também um meio transparente de medir e dimensionar os 

ganhos sociais das comunidades envolvidas no projeto (REZENDE; MERLIN, 2003). 

No mercado voluntário, o Carbono Social se mostra como a melhor opção para 

assegurar o comprometimento do empreendedor na contribuição para o desenvolvimento 

sustentável. Uma vez que não há regulamentação formal, o Carbono Social aplicado ao 

projeto traz mais segurança às partes, pois assegura o máximo de benefícios sociais e 

ambientais no desenvolvimento sustentável (EDP). 

O conceito MCS foi construído pelo Instituto Ecológico do estado de Tocantins, 

durante anos de experiência na implantação do Projeto de Sequestro de Carbono da Ilha do 

Bananal (TO). Na experiência desenvolvida foi possível avaliar os ganhos sociais associados 

aos projetos que envolviam desenvolvimento sustentável e mudanças climáticas, além de 

manter as capacidades e os benefícios das comunidades sem degradar a base de recursos, 

ambientais, sociais ou econômicos (GARCIA et al., 2009). 

A MCS é composta por diretrizes básicas, centrada de acordo com o ponto de 

vista das comunidades, respeitando a opinião das pessoas, com base numa visão comunitária. 

Valoriza o potencial e os recursos das pessoas, é participativa, holística, dinâmica e flexível. 

E, por fim, identifica impactos das mudanças globais no cenário local, bem como os 

ecossistemas e os potenciais de biodiversidade, buscando a solução de problemas e a 

sustentabilidade (REZENDE; MERLIN, 2003). 

Os principais componentes da metodologia são suas diretrizes, que acima de tudo 

valorizam a participação do coletivo, as relações de gênero e minoridades e o fortalecimento 

das instituições. A MCS também possibilita a compreensão da sustentabilidade a partir do 

reconhecimento e análise dos recursos de subsistência. Os recursos são informações muito 

importantes para a Metodologia, portanto, merecem destaque para uma melhor compreensão e 

melhor desempenho das atividades (GARCIA et al., 2009). 
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O conceito de carbono social considerou quatro recursos definidos pelo estudioso 

Scoones, e incorporou outros dois: biodiversidade e carbono (REZENDE; MERLIN, 2003). A 

seguir um resumo dos recursos que compõe a MCS: 

 Recurso Social: abrange ações de responsabilidade social da empresa, além de 

relações de interação com associações e ONGs, relacionamento com a 

comunidade local, políticas internas, etc (EDP). 

 Recurso Humano: voltado para análise da habilidade, conhecimento e 

capacitação para o trabalho dos empregados e colaboradores, incluindo 

questões de saúde e segurança dos trabalhadores (EDP). 

 Recurso Carbono: refere-se ao tipo de manejo do carbono desenvolvido, bem 

como características referentes ao projeto de sequestro ou redução de emissões 

(EDP). 

 Recurso Biodiversidade (Tecnologia): avalia a tecnologia utilizada na 

atividade do projeto, sua contribuição para diminuição de impactos ao meio 

ambiente e desenvolvimento local (EDP). 

 Recurso Financeiro: dinheiro e outros bens econômicos que estão disponíveis 

para as empresas, assim como as formas de investimentos e análise de 

barreiras financeiras do projeto (EDP). 

 Recurso Natural: analisa a relação existente entre a empresa, o 

empreendimento e o meio ambiente, considerando o impacto sobre os recursos 

naturais (EDP). 

Os recursos de sustentabilidade não são isolados, sendo interdependentes entre si 

e possuindo variáveis de acordo com as necessidades das comunidades e do meio ambiente 

em que os projetos estão envolvidos.  

A introdução do recurso tecnologia, dentro do contexto de biodiversidade, foi uma 

inovação importante, visto ser a mesma de extrema necessidade para análise do 

desenvolvimento sustentável do setor cerâmico (GARCIA et al., 2009). Esta importância 

deve-se ao fato da problemática colocada em pauta neste estudo, como qual tecnologia a ser 

utilizada que permite a redução da emissão de poluentes que agrava o efeito estufa devido à 

queima do combustível fóssil. 

Para representar a MCS foi criado um hexágono, com informações dos recursos 

apresentados acima. O centro do hexágono representa acesso zero aos bens, e a borda externa 

como acesso máximo, sendo que esta escala varia de 0 a 6. Veja representação na figura a 

seguir (REZENDE; MERLIN, 2003). 
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Figura 8 – Hexágono – Representação do Carbono Social e dos Recursos 

 
Fonte: Rezende e Merlin, 2003 

 

Na análise da MCS um recurso não pode ser estudado isoladamente, devendo-se 

proceder à análise de forma holística. Ressalta-se, porém, que o foco deste trabalho não é a 

análise das variáveis do hexágono, sendo o mesmo apresentado apenas para contextualização 

e melhor compreensão da MCS. 

O Instituto de Carbono (2011) divulgou que o mercado voluntário registrou em 

2010 um recorde de negociações, atingindo o volume de 131 milhões de toneladas de dióxido 

de carbono equivalente (MtCO2e), estimado em US$ 424 milhões. A previsão é que em 2011 

este volume tenha alcançado 213 MtCO2e, sendo que este reflete o crescimento da 

responsabilidade social corporativa com relação às mudanças climáticas, além de ser um sinal 

da força do mercado, mesmo num momento de crise mundial.  

Os créditos de carbono do mercado voluntário têm origem em projetos distintos, 

como os projetos florestais, os de energia renovável, gases industriais, mudança de 

combustíveis por biomassa, entre outros (IBRI, 2009). Nos projetos florestais, existe um 

chamando a atenção no Brasil: Reduções de Emissões por Desmatamento e Degradação 

(REDD), visto como um incentivo para a redução de desmatamento (TELÉSFORO et al., 

2011). 

Sendo assim, este estudo de caso, inserido no mercado voluntário, será analisado 

devido a sua atividade cerâmica, geralmente poluidora. A indústria escolheu o mercado 

voluntário pela MCS, tendo em vista a menor dificuldade apresentada pela metodologia, bem 

como pela rentabilidade e pelo mercado promissor, conforme apresentamos acima. Em 

seguida a pesquisa realizada na indústria da região Cariri do Ceará, pela MCS.  
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5 ESTUDO DE CASO NA INDÚSTRIA CEARENSE 

 

A empresa em estudo é considerada umas das mais antigas cerâmicas do Crato, 

Ceará, tendo como data de início de suas operações em 1989. A indústria possui em torno de 

200 funcionários e é especialista na produção de tijolos, lajotas e telhas.  

De acordo com dados divulgados pelo engenheiro responsável pela área 

ambiental, a indústria atua tanto no comércio atacadista como no varejista e os produtos que 

fabrica têm grande aceitação no mercado, fazendo com que os clientes esperem por até 50 

dias.  

Antes da implantação da metodologia do carbono social (MCS), que teve 

assessoria de uma empresa ambientalista, a cerâmica consumia lenha proveniente de floresta 

virgem como combustível em seus fornos, queimando cerca de 22.800 m
3
 de lenha nativa 

anualmente (Carbono Sustentável). Esse comportamento contribuía para o desmatamento do 

ecossistema da Caatinga. 

A consolidação do projeto consistiu na utilização de madeira de plano de manejo 

florestal, resíduos de poda de árvores, serragem, resíduos de árvores de caju, casca de coco de 

babaçu, e bagaço de cana de açúcar. Ou seja, utilização de biomassa renovável para alimentar 

os fornos, em vez de usar madeira nativa, o que minimiza os impactos ambientais 

relacionados ao consumo de combustível fóssil, além de preservar o bioma da Caatinga. 

Trata-se por biomassa a quantidade de matéria orgânica produzida numa 

determinada área de um terreno, sendo que o benefício advém de sua capacidade de 

transformar gases em energia. Com a implantação do projeto, a empresa passou a utilizar uma 

porcentagem significativa na produção de energia térmica oriunda da biomassa, em torno de 

44%, veja tabela 4 a seguir. 

 

Tabela 4 – Porcentagem de Utilização de Biomassa no Processo Produtivo da Indústria Cerâmica 

Ano Produção (ton) Biomassa (ton) % lenha % biomassa 

2010            70.098           39.479            0,56         0,44  

2011            42.462           23.915           0,56         0,44  

Fonte: VCS - Monitoring Report, v. 3 - 2011 (adaptado)   

 

Caso essa biomassa não fosse utilizada como fonte de energia, e fosse descartada 

na natureza, causaria o problema da emissão de metano na atmosfera, gás altamente tóxico, 

agravante do problema de GEE, e com meta de redução, conforme estabelecido no protocolo 

de Kyoto. 
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Devido à diminuição do desmatamento, bem como com a implantação do plano de 

manejo, a indústria cerâmica evitou diversos problemas ambientais, como a não destruição do 

bioma semiárido do nordeste, que sofre forte ameaça de desertificação. Outra informação 

importante é que com a renovação das árvores em função do manejo florestal sustentável, há 

fixação ou seqüestro de carbono da atmosfera. Com este sequestro ocorre a uma compensação 

pelas emissões de CO2 e CO decorrentes da queima de lenha, e que contribui para a redução 

do efeito estufa. 

O plano de manejo consiste numa área de terra, de onde provém a lenha para 

queima nos fornos. Esta área é dividida igualmente em dez partes e cada décimo de terra é 

explorado no período de um ano. Após esse período, a extração da lenha passa para a segunda 

parte da terra e assim sucessivamente até chegar à décima parte. Quando isso ocorre, a 

primeira parte já está em condições de ser explorada novamente, pois se recuperou ao longo 

dos dez anos em que ficou descansando. 

Da problemática analisada acima, muitos são os impactos negativos causados ao 

meio ambiente, sendo diversas as causas de externalidade negativa. Porém, estes impactos 

sociais e ambientais não são incorporados aos preços oferecidos ao consumidor. 

No capítulo 2 foram apresentados alguns conceitos econômicos, com objetivo de 

tentar interpretar o problema destes custos ambientais. Dentre os temas analisados, o Teorema 

de Coase é o que mais se aproxima da realidade da indústria cerâmica deste estudo de caso. 

Esta conclusão decorre do mercado dos créditos de carbono, onde uma empresa poluidora 

(localizada nos países desenvolvidos) compra o direito de poluir ao investir em tecnologia 

limpa. 

Para a empresa em análise, o início no mercado de crédito carbono, por meio da 

MCS, foi em abril 2006 com contrato até 2016. Para fazer parte deste mercado, a indústria 

cerâmica teve que fazer alterações no processo produtivo, com remodelação de um dos fornos 

de Hoffman, além de aquisição de máquinas e investimento em automação industrial. 

Este mercado não atende todos os pré-requisitos do Protocolo de Kyoto, mas é 

reconhecido pela ONU, e rendeu à indústria cerâmica no Crato US$ 1,3 milhão, pela venda de 

147 mil créditos ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BIRD), no ano de 2010. A 

negociação é feita no mercado paralelo, chamado de carbono social ou mercado voluntário de 

carbono, e cada crédito custa US$ 6. No mercado MDL, chamado de oficial, cada crédito 

chega a US $ 25. 

Dentre os investimentos realizados, a empresa adquiriu injetores que inserem 

oxigênio e melhoram a qualidade da queima, além de um equipamento que reduz a lenha à 
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serragem, aumentando o poder calorífico nos fornos. Outra mudança decorreu da substituição 

dos fornos grandes por unidades menores, denominadas de câmaras, reduzindo a quantidade 

de biomassa utilizada. Tal fato deve-se ao calor, mais concentrado no espaço reduzido, e 

depois é direcionado para um secador por sistema de exaustão, eliminando a necessidade de 

queimas adicionais. 

A contribuição para a sustentabilidade foi monitorada por meio da MCS, 

conforme apresentado no capítulo 3.1.2, que é baseada em seis indicadores, tendo um 

hexágono como representação e escala de 0 a 6: Tecnologia; Natural; Financeiro; Humano; 

Social e Recurso de carbono.  

O recurso tecnologia analisa a eficiência da queima, a secagem das peças, a 

queima das peças, a alimentação dos fornos, a diversificação dos produtos e o controle de 

qualidade das peças. Neste item a indústria está ponderada com a nota 5 e possui os seguintes 

projetos: 

 Três fornos de alta eficiência energética melhoram o desempenho da 

produção; 

 Há um sistema de secagem das peças com controle da umidade e temperatura; 

 Há análise e monitoramento da qualidade dos produtos. 

Quanto ao recurso natural são analisados os princípios de sustentabilidade, a 

gestão ambiental, a legalidade ambiental, os procedimentos judiciais, o consumo de água e 

energia, a extração de argila, as emissões atmosféricas e os resíduos do processo produtivo. 

Neste quesito a nota ponderada foi de 4,1 e os projetos são: 

 Empresa está de acordo com a legislação ambiental; 

 Há um plano de reflorestamento para as reservas de argila; 

 Empresa utiliza poços artesianos e o proprietário está implementado um 

programa para monitorar o consumo de água e posteriormente reduzir o 

consumo. 

Já o recurso financeiro tem sua análise focada nas fontes de financiamento 

disponíveis, ao volume de produção, às expectativas do mercado e ao planejamento 

financeiro, e a média da empresa neste item foi 4,2, tendo como ações: 

 Receitas de carbono corretamente foram investidas no projeto; 

 O aumento da produção devido a crescimento da demanda local;  

 Portfólio de produtos diversificado, incluindo a produção de peças 

personalizadas aumenta as margens de lucro; 

 Uso de dois fornos de Hoffman e forno contínuo de alta eficiência; 
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 Uma análise da qualidade dos produtos é realizada pelo laboratório do SENAI 

em Fortaleza. 

O recurso de carbono é o item com maior nota apresentado pela empresa, sendo 

de 5,7. Neste item são avaliados os cálculos e monitoramento, validação e verificação, 

desempenho do projeto, envolvimento dos empregados e envolvimento das partes. Dentre as 

ações tomadas têm-se: 

 Créditos de carbono disponíveis no mercado voluntário; 

 Projeto validado e verificado por uma entidade operacional designada; 

 A cerâmica tem sua própria silvicultura e plano de gerenciamento de 

recuperação, e cinzas da queima de biomassa são usadas como adubo para a 

área. 

Em relação ao recurso social o enfoque é feito pela rotatividade, pelas condições 

de trabalho, pelos benefícios oferecidos, inclusão social, relacionamento da comunidade e 

retorno social do projeto. Neste a média foi de 3,6, e as ações desenvolvidas são: 

 Programa “X em acção" promove a inclusão social através do esporte e 

sensibilização da Comunidade sobre questões de saúde através de seminários; 

 Treinamentos sobre procedimentos técnicos, administração e gestão são 

oferecidos aos empregados, também a aumentar seu nível de bolsa de estudos; 

 Melhoria das condições de trabalho: construção de uma nova sala de jantar, 

reforma do banheiro, instalação de armários novos para os trabalhadores 

manterem seus equipamentos de proteção pessoais; 

 Social e responsabilidade ambiental é ensinada através da distribuição de 

folhetos educativos; 

 GEOPARQUE Araripe parceria: Como um parceiro de Araripe, o primeiro 

GeoPark das Américas, CGM colabora para o desenvolvimento sustentável da 

região.  

Por fim o recurso humano, que tem a pior nota do hexágono, 3,0. Neste são 

avaliados a escolaridade, a qualificação profissional, o plano de capacitação, uso de EPI’s, 

práticas de saúde e segurança e satisfação. Como ações da empresa, temos: 

 Equipamentos de segurança são fornecidos com a realização de palestras; 

 Investimento em programas educacionais; 

 Suporte médico e patrocínio de eventos recreativos para os membros da 

comunidade; 
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 Patrocínio de um time de futebol formado por trabalhadores da própria 

fábrica. 

A seguir o hexágono conforme MCS, com representação das médias obtidas pela 

empresa em setembro de 2011, bem como evolução desde março de 2008. 

 

Figura 9 – Hexágono Cerâmica Gomes de Matos 

 
Fonte: CGM, 2008 

 

Como resultado dos investimentos e das tecnologias aplicadas, bem como pela 

mudança de combustível não renovável (madeira nativa) para renováveis (biomassas), a 

empresa evitou a emissão de 92.659 TCO2e, durante o período de janeiro de 2010 a julho de 

2011. 

Com este carbono que não foi emitido na atmosfera a empresa conseguiu uma 

receita financeira no montante de R$ 1.300.000,00, valor este que deve ser dividido com a 

consultoria, bem como amortizar os altos investimentos feitos no parque industrial. 
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6 CONCLUSÕES 

 

A indústria cerâmica possui atividade produtiva extremamente poluidora. 

Contudo, com ações simples e econômicas foi possível reduzir a externalidade negativa 

gerada por este setor. Ou seja, os resultados alcançados pela empresa atendem a demanda do 

meio ambiente, além de possibilitar receita financeira com a prática do desenvolvimento 

sustentável. 

O assunto sustentabilidade está mobilizando o mundo inteiro, como aconteceu 

com o mercado de carbono que teve início com a entrada em vigor do Protocolo de Kyoto. No 

momento está em tema os debates do Rio+20, e nesse evento muitas regras poderão ser 

estabelecidas, visando ao equilíbrio entre produção e poluição. 

É consenso entre gestores ambientais que sem políticas econômicas que 

reorientem os setores produtivos para atividades responsáveis, dificilmente haverá queda 

adicional nas taxas de desmatamento. Acompanhando a importância do tema, a Comissão de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e a Comissão de Finanças e Tributação da 

Câmara dos Deputados realizou audiência para debater a sustentabilidade ambiental da 

política tributária brasileira. O propósito da audiência é discutir a inserção de fundamentos de 

sustentabilidade socioambiental na política tributária brasileira. Exemplo de política em que 

os incentivos tributários podem fazer a diferença é na mitigação das emissões de CO2 por 

desmatamento no Brasil. 

Portanto, não é possível saber como o mercado passará a tratar a temática 

ambiental, nem como os governos tratarão os incentivos para a sustentabilidade do planeta. 

Na área econômica isto pode ocorrer pela análise da alocação ótima de recursos, como 

estudado por Pareto; pela imposição de uma taxa pigouviana, que seja capaz de internalizar os 

custos ambientais; ou mantendo o sistema atual, em que a redução da poluição continuará a 

ser um bem de mercado. 

Não foi possível mensurar estes problemas ambientais dentro da curva de oferta e 

demanda na indústria cerâmica deste estudo de caso, pois o planeta está trabalhando na busca 

de uma solução para as futuras gerações. Fato neste estudo é que a indústria cerâmica possui 

atividade poluidora, mas a empresa analisada deu um passo importante na busca pela 

sustentabilidade ao envolver e beneficiar funcionários, comunidade, gestores e meio ambiente 

como apresentado na análise da MCS.  
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