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Resumo: Nos últimos anos as indústrias em geral têm procurado adotar tecnologias limpas
em seus processos, havendo diversas formas de fazê-lo: reduzindo emissões de gases do efeito
estufa, substituindo combustível fóssil por biomassa, diminuindo o consumo de água, entre
outros. Sendo assim, cada segmento industrial, comercial ou de serviços busca estruturar
suas unidades com essas novas tecnologias. Porém alguns fatores podem tornar-se restritivos
e apresentar barreiras que impedem essas atualizações tecnológicas na organização. Então,
com o intuito do entendimento deste cenário, o presente artigo objetiva mapear os fatores
restritivos para implantação de tecnologias limpas em indústrias no mundo. Através de uma
extensa revisão de literatura em periódicos e relatórios internacionais, foi possível identificar
quatro grupos de fatores: institucional, financeiro/econômico, tecnológico e social/cultural, e
propor um conjunto de subfatores a eles relacionados. Espera-se que este trabalho contribua
para o planejamento e implantação de tecnologias limpas, evitando-se os mesmos percalços
encontrados em diversos segmentos industriais e minimizando o impacto gerado pela
interrupção de tais ações.

Palavras-chaves: Fatores Restritivos, Tecnologias Limpas, Indústrias.

1. INTRODUÇÃO
A conjuntura empresarial atual é constituída por diversos desafios à manutenção dos
negócios em função de diversas crises econômicas em um mercado totalmente globalizado. É
o que destaca, por exemplo, a Confederação Nacional da Indústria em sua sondagem da
indústria da construção (CNI, 2016).
Todos os segmentos industriais, comerciais ou de serviços, trabalham para vencer
barreiras e enfrentar momentos econômicos desfavoráveis em função dessa inter-relação
mercadológica.
Lembrando que embora os desafios sejam muitos, a necessidade de manutenção das
atividades não pode romper em ações contrárias a ética e a responsabilidade social
empresarial, permitindo assim sua permanência e fortalecimento, mantendo-se em seus
setores (HIDALGO et al., 2015).
Os desafios vão desde a falta de mão-de-obra especializada, a resoluções de
organismos internacionais em relação a questões ambientais, o que em alguns casos, obriga às
organizações a suspenderem ou atualizarem suas atividades.
O presente artigo tem por objetivo identificar um conjunto de fatores restritivos para
implantação de tecnologias limpas em indústrias nos diversos segmentos existentes.
Almeja-se dessa forma, auxiliar aos gestores no processo de tomada de decisão sobre
implantar ou não tecnologias limpas, podendo evitar antecipadamente os impedimentos
encontrados em outros setores, conforme a pesquisa indica.

2. CONCEITUAÇÃO
Como fatores restritivos pode-se definir aqueles fatores que podem restringir ou
limitar qualquer ação que se deseja empreender. São barreiras limitadoras aos processos de
inovação e atualização de tecnologias (SILVA, 2015).
O conceito de tecnologia limpa, ou produção mais limpa, foi criado pelo PNUMA –
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em 1989, considerado como uma
estratégia ambiental preventiva, com influência sobre produtos, processos e serviços, com
uma proposta para aumentar a eco-eficiência e a redução dos riscos para o homem e o meio
ambiente (PNUMA, 2004), realizando assim o desenvolvimento sustentável.

O Instituto Brasil PNUMA - Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
(2015) determina que uma organização para alcançar o desenvolvimento sustentável deverá
transpor as seguintes fases: 1- melhorias no processo de produção; 2 – melhorias no projeto e
desenvolvimento de produtos; e 3 – responsabilidade socioambiental das empresas.
Como desenvolvimento sustentável entende-se “aquele que atende às necessidades do
presente sem comprometer a capacidade de as gerações futuras atenderem também às suas”
(ONU, 1991).
Tecnologias limpas são ações de redução das emissões de CO2, com substituição de
combustível fóssil por biomassa; redução do consumo de energia; utilização de forma
racionalizada da água; utilização de biocombustíveis; entre outros.

3. MÉTODO DA PESQUISA
A metodologia da pesquisa utilizada para este artigo baseou-se em uma revisão
bibliográfica através do portal de periódicos da Capes, na base Scopus e pela recomendação
de cinco relatórios da Journal of Cleaner Production, para uma de suas edições especiais do
mês de março de 2015.
A pesquisa na base Scopus foi feita de novembro de 2014 a junho de 2015, utilizandose as seguintes palavras chave: “implementing cleaner technologies and barriers”; “reduction
of energy consumption and barriers”; “natural gas and barriers”.
De um total de 336 artigos, 26 foram selecionados por estarem diretamente associados
à indústria, foco deste trabalho. A partir dos 26 artigos selecionados, passou-se a identificar os
fatores restritivos considerando a colocação dos autores, além dos 5 relatórios recomendados
pela Journal of Cleaner Production.
Após a identificação, agrupou-se os fatores como forma de concentrar os afins em
função do tipo de barreira que promovem, como forma de organizar a pesquisa e propor um
modelo único de fatores restritivos para implantação de tecnologias limpas em indústrias.
Tanto o resultado da pesquisa bibliográfica, como a proposta do modelo serão
apresentadas em Quadros a seguir.

4. RESULTADOS DA PESQUISA
Com base na revisão bibliográfica a seguir foi construído um conjunto de fatores
restritivos para a implantação de novas tecnologias limpas nas indústrias.

4.1.

Revisão da Literatura

A partir da revisão de literatura, foi possível identificar diversos fatores restritivos nos
artigos e relatórios selecionados. Dentre eles alguns se destacam como uma grande quantidade
que se refere a ações de governos e instituições ligadas ao mesmo, em especial àquelas
referentes à legislação.
Outro grupo faz referências a questões de financiamentos, taxas de juros e dificuldades
para aquisição de empréstimos, quando a organização não possui recursos próprios para
investir.
Apesar do desenvolvimento de tecnologias modernas, são detectadas dificuldades em
seu uso, bem como a falta de pessoas capacitadas ou conhecedoras das mesmas. Observou-se
também problemas associados a infraestrutura inadequadas para novas tecnologias.
Foram encontradas algumas restrições associadas a questões de ordem social e cultural
em especial aquelas referentes a mudanças nas organizações, por vezes em manifesta
resistência, por desconhecimento ou por medo do que a inovação poderia resultar, e neste
caso em especial em demissões.
Ainda neste fator pode-se encontrar restrições por parte da alta direção de empresas
que não se interessam em modernizar, embora isso possa promover economia e
competitividade na maioria dos casos.
Dentre os artigos pesquisados encontram-se informações de países como o Brasil
(SZKLO et al., 2000); Egito, Gana e Zimbabwe (PAINULY et FENHANN, 2002); Índia
(NAGESHA et BALACHANDRA, 2006); Suécia (ROHDIN et THOLLANDER, 2006);
Estados Unidos (BROWN et al., 2006); China (WANG et al., 2008); Tailândia
(LIMMEECHOKCHAIA et CHAWANA, 2010); Coreia (CHO et CHOI, 2013); entre outros.

Os segmentos industriais estudados foram: indústria química (SZKLO et al., 2000);
mineradoras (HILSON, 2000); indústrias de papel e celulose (THOLLANDER et
OTTOSSON, 2007); petroquímicas (REN, 2009); fundição (THOLLANDER et al., 2013);
indústrias de ferro e aço (THOLLANDER et al., 2014); entre outros.
Além desses, sistemas de cogeração de energia elétrica em shopping center (SZKLO
et al., 2000); implantação de tecnologias de energia renovável (PAINULY et FENHANN,
2002), (PEGELS, 2010) e (HASELIP et al., 2011); transferência de tecnologia de baixo
carbono (DECC, 2009); mudanças climáticas (UNFCCC, 2010b); implantação de medidas de
eficiência energética (FLEITER et al., 2012); gestão ambiental voluntária (ERVIN et al.,
2013); são algumas das outras pesquisas desenvolvidas sobre fatores restritivos encontradas
nas referências utilizadas neste trabalho.
Considerando todas as informações e como forma de organizá-las levando em
consideração o que as tornam semelhantes, criou-se quatro grupos de fatores restritivos:
institucional, financeiro/econômico, tecnológico e social/cultural. O Quadro 1 apresenta esses
grupos e suas respectivas descrições.
Quadro 1 – Grupo de Fatores Restritivos
Fator Restritivo

Descrição

Influências dos organismos governamentais e do próprio
governo em ações de inovação tecnológica ou quaisquer
Institucional
outras que impeçam tais ações.
Dificuldades em obtenção de crédito, taxas elevadas de
juros para financiamentos, custos de implantação elevados
Financeiro/Econômico
e todos os obstáculos que impossibilitem a geração de
recursos para investimento.
Representa a falta de conhecimento e capacidade técnica
de instituições e empresas, bem como infraestrutura
Tecnológico
inadequada das indústrias candidatas às inovações.
Todos os impedimentos para introdução de tecnologias
limpas, provocados pelo comportamento de pessoas e
comunidades, bem como de integrantes das indústrias
Sociais/Culturais
pesquisadas, quando, por exemplo, temem a mudança
realizada pela modernização de processos e produtos.

Fonte: os autores (2016)

Uma vez determinada a descrição de cada fator restritivo no Quadro 1, selecionou-se
as citações dos autores pesquisados, sendo reunidas em quadros por grupo de fatores
restritivos.
Os quadros a seguir estruturam-se com a primeira coluna definindo a categoria dos
fatores restritivos, conforme classificação estabelecida em grupos; na segunda coluna são
descritas as considerações de cada autor ou autores; e a terceira identifica cada autor ou
autores e o respectivo ano da publicação.
O Quadro 2 apresenta de forma resumida os fatores restritivos do grupo Institucional
conforme as citações dos autores.
Quadro 2: Fatores Restritivos Institucionais
Grupo
Institucional

Fatores Restritivos
Contexto institucional desfavorável.

Autores
Szklo et al. (2000)

Legislação (legislação rigorosa ambiental, o ambiente
regulatório em mudança, a ausência de rigorosos
regulamentos ambientais).
Política

Hilson (2000)

A integração das políticas relacionadas com
a energia;
A política exclusiva para aspectos energéticos;
Preços da energia;
Regulamentação.
Fiscal;
Regulatória;
Legislação.
Regulatória.
Quadro político limitado;
Falta de apoio e Incentivo.
Burocracia.
Legislação.

Limites para a utilização da biomassa.
Ausência de incentivos para inovação tecnológica;
Remover as fatores restritivos criadas por políticas
existentes;
Rápidas mudanças políticas;
Burocracia;
Mudanças de preferências políticas .

Painuly et Fenhann
(2002)
Nagesha et
Balachandra (2006)

Brown et al.(2007)

Carbon Trust (2008)
Wang et al. (2008)
Sardianou (2008)
DECC Departamento de
Energia e Mudanças
Climáticas do Reino
Unido
(2009)
Pegels (2010)
UNFCCC (2010)

Política.

Haselip et al.(2011)

Legislações e / ou aplicação deficiente;
A falta de incentivos do governo.
Falta de informação e de divisão de incentivo;
Adoção e recomendações políticas.
Falta de regulamentação adequada;
Distorção nas políticas fiscais;
Distorção nas políticas energéticas.
Forças institucionais externas.

Chai et Yeo(2012)

Incerteza sobre o futuro da energia.

Thollander et al.
(2014)

Fleiter et al. (2012)
Cagno et al.(2013)

Ervin et al. (2013)

Fonte: os autores (2015)
O Quadro 3 apresenta de forma resumida os fatores restritivos do grupo
Financeiro/Econômico conforme as citações dos autores.

Quadro 3: Fatores Restritivos Financeiros/Econômicos
Grupo
Financeiro/
Econômico

Fatores Restritivos
Falta de financiamento para investimento e expansão de
fontes de alimentação.
A falta de incentivos financeiros;
Restrições econômicas adicionais.
Falta de incentivo.

Autores
Szklo et al.(2000)

Fracasso econômico não de mercado (heterogeneidade, os custos ocultos, acesso ao capital,
Risco);
Fracasso econômico de mercado (informação
imperfeita, os incentivos individuais, seleção adversa,
relações agente-principal).
Custo de interrupções da produção / incômodo /
inconveniência;
Custo de obtenção de informações
sobre o consumo de energia;
Outras prioridades para o capital investimentos;
O acesso ao capital;
Custo de identificar oportunidades, analisando a relação
custo-eficácia e concursos.
Capacidade de investimento;
A taxa de retorno do investimento;
A demanda de mercado e
a natureza da concorrência.
Alto custo de investimento;
Falta de fontes de financiamento.
Custo eficácia

Rohdin et Thollander
(2006)

Hilson (2000)
Painuly et al. (2002)

Rohdin et Thollander
(2007)

Nagesha et
Balachandra (2006)

Limmeechokchaia et
Chawana (2007)
Brown et al. (2007)

Falta de acesso ao capital;
Custos ocultos.
Comerciais;
Os custos elevados ou incertos de tecnologias limpas.
Condições econômicas desfavoráveis;
Custos de interrupção da produção.
Falta de financiamento ou de financiamento
dificuldades;
Relutância em investir por causa da alta;
Risco de investimento.
Fatores restritivos financeiras e de mercado;
Restrições financeiras;
Incerteza sobre os preços de energia no futuro.
Altas taxas de juros.

Condições econômicas desfavoráveis.
Economia de tecnologias de energia renovável.
Risco do negócio;
Informação falha entre os desenvolvedores de projetos e
bancos, bancos e os responsáveis políticos, inovadores e
bancos, e os bancos locais e bancos comerciais
internacionais.
Mercado local;
Mercado global.
Falha de mercado;
Falha de mercado econômico.
Estrutura do mercado;
Potenciais adotantes.
Falta de recursos para eficiência energética
Restrições financeiras

Riscos de mercado;
Os custos iniciais elevados,
Os custos para investimento e a disponibilidade de
capital.

Thollander et
Ottosson (2007)
Carbon Trust (2008)
Thollander et
Ottosson (2008)
Wang et al.(2008)

Sardianou (2008)

DECC Departamento de
Energia e Mudanças
Climáticas do Reino
Unido (2009)
Ren (2009)
Pegels (2010)
UNFCCC (2010)

Haselip et al.(2011)
Chai et Yeo (2012)
Fleiter et al. (2012)
Thollander et
al.(2013)
Thollander et
Apeaning
(2013)
Trianni et al.(2014)

Os preços da energia distorção;
Baixa difusão de tecnologias;
Baixa difusão de informações;
Os riscos de mercado;
A dificuldade em reunir competências externas;
Custos iniciais elevados;
Custo para investir disponibilidade de capital;
A dificuldade em identificar a qualidade do
investimentos;
Baixa disponibilidade de capital;
custos ocultos;
Riscos relacionados com a intervenção.

Cagno et al.(2013)

Custo dos investimentos
Custo inicial elevado.

Ervin et al.(2013)
Cho et Choi (2014)

Competência relacionada;
Informações relacionadas.
Mercado interno econômico;
A falta de informação sobre a alocação de
os custos de energia;
Acesso limitado ao capital;
Incertezas em relação custos ocultos;
Outras prioridades para o financeiro e investimentos.
Financiamento.

Trianni et al (2014)
Thollander et
al.(2014)

Gliedt et Hoicka
(2015)

Fonte: os autores (2015)
O Quadro 4 apresenta de forma resumida os fatores restritivos do grupo Tecnológico
conforme as citações dos autores.

Quadro 4: Fatores Restritivos Tecnológicos
Grupo
Tecnológico

Fatores Restritivos
Falta de informações tecnológicas,
Falta de conscientização e
Falta de conhecimentos tecnológicos.
Risco técnico, tais como risco de
interrupções de produção;
A tecnologia inadequada;
Falta de habilidades técnicas;
Possível mau desempenho de
equipamento.
A falta de especialistas e de mão de obra qualificada.
Propriedade intelectual.
Risco de produção;
Tecnologia inadequada na fábrica.

Autores
Hilson (2000)

Rohdin et Thollander
(2006)

Limmeechokchaia et
Chawana (2007)
Brown et al.(2007)
Thollander et
Ottosson (2007)

Falta de conhecimento tecnológico;
Adequação limitada ou incerta de tecnologias para as
condições locais.
Ferramentas insuficientes para a tomada de decisões
e no processo de modelagem.

CarbonTrust (2008)

Falta de experiência em tecnologia e gestão;
Falta de mão de obra especializada;
Dados e informações inadequadas;
Estrutura industrial inadequado;
Falta de tecnologias adequadas de produção.
Riscos Técnicas;
A falta de conhecimento especializado;
Propriedade Intelectual;
Práticas de patentes anticompetitivas;
Limitações de infra-estrutura;
A falta de informações sobre o desempenho da
tecnologia.
Ausência de políticas de direitos de propriedade
intelectual;
Ausência de conhecimentos técnicos.

Wang et al.(2008)

Falta pessoal especializado.
Necessidades tecnológicas específicas, tais como
sistemas de refrigeração sem água ST devido à escassez
de água;
Pouca interação entre os países desenvolvidos e os
países em desenvolvimento numa base bilateral;
Infra-estrutura de ensino e pesquisa nos países em
desenvolvimento.
Fornecedores de tecnologia não atualizados;
Habilidades de comunicação escassas;
Características Técnicas não adequadas.
A falta de competências técnicas;
Riscos técnicos (falha de produção, por exemplo).

Thollander et
Ottosson (2008)

Brown et al.(2008)

DECC Departamento de
Energia e Mudanças
Climáticas do Reino
Unido (2009)
Ren (2009)
Pegels (2010)

UNFCCC (2010)

Cagno et al.(2013)

Thollander et
al.(2014)

Fonte: os autores (2015)
O Quadro 5 apresenta de forma resumida os fatores restritivos do grupo
Social/Cultural conforme as citações dos autores.

Quadro 5: Fatores Restritivos Sociais/Culturais
Grupo
Fatores Restritivos
Social/Cultural Falta de elementos formais para a tomada de decisão;
Falta de informações qualificadas;
Pessoas dentro da organização que são contrárias
às modificações;
Falta de envolvimento da alta direção;
Baixa valorização da gestão da energia;
Não desenvolvimento de uma cultura ambiental
interna.
Falta de sensibilização do pessoal;
Falta de tempo;
Outras prioridades.
Não significância do assunto para a população;
Confiança de que outros farão as ações necessárias;
Resistência à mudança;
Felicidade pelo status quo;
Ocupações com funções de rotina;
Dependência dos outros.
Atitudes da gestão em relação à gestão ambiental.
Falta de tempo e outros prioridades.
Escassez de pessoal e de tempo;
Concorrência de outros projetos priorizados.

Autores
Rohdin et Thollander
(2006)

Rohdin et Thollander
(2006)
Nagesha et
Balachandra (2006)

Ervin et al.(2006)
Thollander
et Ottosson (2007)
Thollander et
Ottosson (2007)

Falta de sensibilização do pessoal;
Menor prioridade das questões energéticas dentro das
organizações.
Fatores restritivos de competências.
Falta de consciência de economia de energia;
Falta de participação pública;
Falta de planejamento estratégico;
Objeções dos grupos de interesses.
Fatores organizacionais e humanos;
Falta de informação no que diz respeito
à oportunidades de conservação de energia.

Rohdin et al.(2007)

Administrativas.

DECC Departamento de
Energia e Mudanças
Climáticas do Reino
Unido (2009)
Ren (2009)

Falta de pessoal;
Falta de tempo;
Falta de prioridade.
Falta de informações.

Carbon Trust (2008)
Wang et al.(2008)

Sardianou (2008)

PNUMA Programa das
Nações Unidas para
o Ambiente (2010)

Fatores restritivos de informação (Egito);
Fatores restritivos de informação (Gana);
Falta de capacidade para desenvolver propostas
(Zimbabwe);
Falta de informações para a formulação de
políticas (Zimbabwe).
Comportamental.
Garantia de continuidade de outros negócios.

4.2.

PNUMA Programa das
Nações Unidas para
o Ambiente (2011)

Chai et Yeo
(2012)
Thollander et
al.(2013)

Organizacional;
Comportamental.

Apeaning et
Thollander (2013)

Falta de interesse em eficiência energética;
Intervenções;
Outras prioridades;
Inércia.
Falta de interesse em eficiência energética;
Habilidades de comunicação escassas;
Intervenções;
Outras prioridades;
Inércia;
Critérios de avaliação imperfeitos;
Falta de partilha dos objetivos.
Má qualidade das informações sobre medidas de
conservação de energia;
Falta de consciência ou motivação pessoal ou
apoio insuficiente por parte da alta administração
das indústrias;
Outras prioridades;
Falta de cooperação inter-divisional;
Autoridade limitada do gestor de energia.
Fonte: os autores (2015)

Trianni et al.(2013)

Cagno et al.(2013)

Thollander et
al.(2014)

Conjunto de Fatores Restritivos para a Implantação de
Tecnologias Limpas

Diversos fatores restritivos são encontrados nas referências pesquisadas e a maior
parte refere-se a indústrias de vários segmentos no mundo. A partir dos fatores identificados
na literatura propõe-se um modelo de conjunto de fatores restritivos conforme a seguir.

Dentro dos grupos estudados considerando as descrições dos autores pesquisados,
buscou-se identificar aqueles que poderão ser encontrados com maior frequência nas
indústrias. Foram considerados aspectos econômicos, ambientais, tecnológicos, sociais,
culturais e de energia.
Assim sendo, após uma análise criteriosa das Quadros 2, 3, 4 e 5, identificou-se os
fatores restritivos que poderão impedir a implantação de tecnologias limpas na indústria, e
suas respectivas descrições, apresentados nos quadros a seguir, considerando os mesmos
grupos de fatores restritivos classificados nesta pesquisa.
O Quadro 6 apresenta os fatores restritivos institucionais identificados e suas
descrições.
Quadro 6: Fatores Restritivos Institucionais Identificados
Grupo
Institucional

Fatores Restritivos Consolidados
Legislação
Falta de incentivo

Mudanças políticas
Incerteza sobre o futuro da energia.
Forças institucionais externas

Descrição
Quando a legislação é deficiente ou
sua aplicação é inadequada
Quando não há políticas de incentivo
para implantação de tecnologias
limpas
Instabilidade gerada com a não
continuidade de políticas públicas
Falta clareza sobre geração e
distribuição de energia
Organismos internacionais não
governamentais de controle
ambiental

Fonte: os autores (2015)

Foi considerada no Quadro 6 a frequência dos fatores restritivos encontrados em
diversos segmentos industriais. A conjuntura econômica no momento em que esta pesquisa é
desenvolvida, e considerando a crise hídrica, a incerteza sobre o futuro da energia além de ser
um fator restritivo, apresenta-se como um fator de desestímulo a implantação de qualquer
tecnologia.
O Quadro 7 a seguir apresenta os fatores restritivos financeiros/econômicos
identificados e suas descrições.

Quadro 7: Fatores Restritivos Financeiros/Econômicos Identificados
Grupo
Financeiros/
Econômicos

Fatores Restritivos Consolidados
Custo inicial elevado.
Mercado

Fontes de financiamento

Acesso ao Capital
Incentivos financeiros

Custo de capital
Custo benefício

Economia
Custo de interrupção da produção
Outras prioridades

Descrição
Valores de investimento não
suportados pela empresa
Baixo consumo de produtos
cerâmicos com redução de caixa
inviabilizando novos investimentos
Instituições com taxas elevadas de
financiamento e pouco recurso
disponível
Dificuldades cadastrais das empresas
na captação de recursos
Ausência de incentivos financeiros
para a introdução de tecnologias
limpas
Taxa de juros elevada
Pouco conhecimento sobre a
economia gerada pela implantação da
nova tecnologia
Momento econômico desfavorável
Custo referente à interrupção da
produção em função das adequações
Quando os valores referentes à
implantação de tecnologias limpas
são utilizados para outros fins na
empresa

Fonte: os autores (2015)
Dentre os fatores restritivos apresentados no Quadro 7, pode-se destacar as outras
prioridades, pois muitas empresas não introduzem tecnologias limpas por priorizarem mais a
manutenção do negócio do que investir para alcançar reduções no custo do produto.
O Quadro 8 apresenta os fatores restritivos tecnológicos identificados e suas
descrições.
Quadro 8: Fatores Restritivos Tecnológicos Identificados
Grupo
Tecnológico

Fatores Restritivos Consolidados
Mão-de-obra
Informação

Infra-estrutura de ensino e pesquisa

Descrição
Falta de especialistas e mão de obra
qualificada
Ausência de informações
tecnológicas sobre o segmento
industrial e as possíveis melhorias
com a implantação das tecnologias
limpas
Poucos centros de pesquisa e
desenvolvimento para o setor

ceramista
Conhecimento técnico
Estrutura

Ausência de conhecimento técnico
Quando a infra-estrutura não permite
as alterações necessárias com gastos
reduzidos

Fonte: elaboração própria (2015)
O baixo uso de tecnologias de automação em indústrias gera atualmente uma grande
necessidade de modernização. Dessa forma os fatores restritivos tecnológicos são diversos e
constantes, impedindo o desenvolvimento setorial.
Há equipamentos que podem melhorar consideravelmente o processo produtivo,
reduzindo ainda mais as emissões e economizando energia, porém demandam maior
conhecimento técnico e investimentos. No caso do conhecimento técnico, um agravante é o
número pequeno de instituições de educação voltadas para o segmento.
O Quadro 9 apresenta os fatores restritivos sociais/culturais identificados e suas
descrições.
Quadro 9: Fatores Restritivos Sociais/Culturais Identificados
Grupo
Fatores Restritivos Consolidados
Social/Cultural Comportamental
Baixa valorização da gestão da energia
Cultura ambiental interna

Administrativas

Tempo
Autoridade limitada do gestor de
energia.

Resistência à mudanças
Stakeholders

Descrição
Pessoas dentro da organização
contrárias às modificações
Falta de consciência da importância
de redução do consumo de energia
Ausência de preocupação com
questões ambientais na própria
organização
Pouco conhecimento sobre gestão
por parte dos empresários
Priorização do tempo com outras
decisões
Quando da existência de um gestor
de energia o mesmo não tem poder
de decisão e nem influencia a
tomada de decisão
Falta cultura de transformação
Falta de vontade dos atores

Fonte: os autores (2015)

O conjunto de fatores restritivos apresentado no Quadro 9 foi desenvolvido a partir
dos fatores restritivos encontrados nos segmentos industriais pesquisados. Destaca-se a
cultura ambiental interna, pois o conceito de sustentabilidade é pouco desenvolvido embora
seja bem difundido.

5. CONCLUSÃO E SUGESTÃO DE NOVA PESQUISA
O entendimento e a difusão de tecnologias limpas em setores empresariais no mundo
se fazem cada vez mais necessária, como forma de promover a sustentabilidade e a
responsabilidade social empresarial.
Medidas de substituição de combustíveis, atualização de matriz energética, redução
das emissões de CO2, entre ações ambientais demonstram o esforço de organizações para a
adequação de sistemas de produção e produtos aos novos tempos.
Ainda que estas organizações intentem implantar tecnologias limpas, deverão preparase para, em alguns casos, encontrarem fatores restritivos que impeçam tais modificações.
Assim, o presente trabalhou apresentou fatores restritivos em diversos segmentos
industriais no mundo bem como avaliações ambientais daquelas tecnologias quando
utilizadas.
A partir da pesquisa bibliográfica, detectou-se uma quantidade expressiva de fatores
que como forma de categorizá-los, foram agrupados em quatro grupos, a saber: institucional –
representando as ações governamentais e seus organismos, legislações; financeiro/econômico
– falta de investimento, dificuldades de crédito, juros altos, etc.; tecnológicos – infraestrutura
empresarial antiquada, ausência de pessoal capacitado, poucos centros de tecnologia, etc.;
sociais/culturais – dificuldades com mudanças, falta de conhecimento para tomada de decisão,
falta de consciência ambiental, etc.
Tendo estes fatores identificados nas 31 referências utilizadas, propôs-se um modelo
de fatores restritivos para a indústria, como forma de concentrar o entendimento dos diversos
autores assim como de prevenir gestores sobre os desafios para a implantação de tecnologias
limpas.

Sendo assim, o grupo de fatores restritivos institucionais ficou com 5 fatores
consolidados, o grupo financeiro/econômico com 10 fatores, o grupo tecnológico com 5
fatores e o grupo social cultural com 8 fatores.
Espera-se que o presente trabalho possa contribuir para o processo de planejamento e
decisão de empresas nos diversos segmentos organizacionais. Da mesma forma, almeja-se
contribuir para a formação do conhecimento.
Como sugestão para pesquisas futuras, propõe-se um estudo sobre o retorno financeiro
sobre as ações de mitigação de impactos ambientais em indústrias.
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