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RESUMO
Este estudo se propôs a realizar uma análise da implementação de um projeto específico
situado no arcabouço da atual política pública dedicada à proteção da camada de ozônio, com foco
em um pequeno grupo de empresas, parte do público alvo do projeto. A pesquisa vislumbrou uma
investigação empírica sobre as causas que levaram esse grupo - empresas manufatureiras de
espumas de poliuretano - a rechaçar as ações do programa propostas, seus benefícios técnicos e
financeiros, especialmente sob o prisma de pontos visíveis que permeiam à cultura organizacional
e liderança presentes no setor. Para tanto, traçou-se um estudo de caso voltado a essa parcela de
empresas, a partir de observações constatadas, dados documentais e informações coletadas por
meio de entrevistas semiestruturadas dos principais stakeholders do projeto, incluindo
coordenadores, implementadores e público alvo. Como resultado, validou-se a hipótese de que
existe um dado temor por parte do setor priorizado em relação a iniciativas governamentais, bem
como uma considerável confiança das pequenas empresas em relação às maiores, nesse nicho de
mercado. A pesquisa apontou mecanismos utilizados pela equipe de coordenação e implementação
do projeto com vistas a reverter essa situação, ou seja, como atuou visando o convencimento das
empresas em aderirem ao programa.
Palavras-Chave: política públicaꓼ camada de ozônio; espumas de poliuretano.

ix

ABSTRACT
This study proposes to carry out an analysis of the implementation of a specific project
within the framework of the current public policy to protect the ozone layer, focusing on the small
group of companies, part of the target objective of the project. Research shows an empirical
investigation into the causes that led this group - polyurethane foam manufacturing companies - to
reject the program actions their technical and financial benefits, especially from the point of view
of pervading organizational culture and individual roles in the sector. To do so, it was drawn a case
study focusing on this portion of companies, based on verified notifications, documented data and
information collected through semi-structured interviews of key project stakeholders, including
coordinators, implementers and target audience. As a result, the hypothesis given was validated
that there´s fear by the prioritized sector in relation to public initiatives, as well as a perception of
confidence from small companies to larger ones in this market sector. Research has pointed out
resources used by the coordination and implementing team of the project to reverse this situation,
ie how to execute or activate companies' persuasion to join the program.
Keywords: public policy; ozone layer; polyurethane foams.
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INTRODUÇÃO
O Programa Brasileiro de Eliminação dos Hidroclorofluorcarbonos (HCFCs) – PBH é a
principal política pública em vigor para a proteção da camada de ozônio1 e visa a eliminação do
consumo de um composto químico específico, constante do rol das Substâncias que Destroem a
Camada de Ozônio (SDOs), por parte de alguns setores produtivos do País. O programa consiste
em uma ação nacional abarcada no seio de uma grande iniciativa global para a proteção da camada
de ozônio, que segue as decisões exaradas pelas Partes que compõem o Protocolo de Montreal
sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio2.
O estabelecimento do Protocolo de Montreal deu-se no âmbito da Convenção de Viena para
a Proteção da Camada de Ozônio, em 1987. Essa Convenção lançou propostas de cooperação em
pesquisa, monitoramento, e compartilhamento de informações sobre produção e emissões de
clorofluorcarbonos (CFCs), bem como de aprovação de protocolos de controle3.
A fim de concretizar essas propostas, os Estados Partes reunidos sob o amparo do Protocolo
de Montreal se dispuseram a empreender ações para o controle da produção e do consumo de SDOs,
com vistas à eliminação do uso dessas substâncias pelos respectivos parques industriais.
Nesse sentido, adotou-se a fórmula “Consumo = Produção de SDOs + Importação de SDOs
– Exportação de SDOs”, mensuradas em toneladas de potencial de destruição do ozônio como
unidade de medida (t PDO)4, para o consumo das SDOs. Essa fórmula é aplicada a todas as Partes
do Protocolo de Montreal, tendo em vista a classificação em países produtores, países
consumidores ou ambos.
No Brasil, o PBH concentrou-se na eliminação do consumo dos HCFCs. Essas substâncias
substituíram o uso dos extintos CFCs nos setores de espumas, refrigeração comercial, solventes e
indústria química. Pelo fato de o País não ser produtor de SDOs, a estratégia nacional centrou-se

1

O ozônio é um dos gases que compõe a atmosfera e cerca de 90% de suas moléculas se concentram entre 20 e 35 km de altitude,
região denominada Camada de Ozônio. Sua importância está no fato de ser o único gás que filtra a radiação ultravioleta do tipo B
(UV-B), nociva aos seres vivos. (www.mma.gov.br/ozonio)
2
Doravante conhecido pelo nome de Protocolo de Montreal.
3 Em 1974, os cientistas Molina e Rowland propuseram que o ozônio estratosférico estava sendo destruído em escala maior do que
ocorria naturalmente e que a diminuição da concentração do ozônio era devido à presença de substâncias químicas halogenadas
contendo átomos de cloro (Cl), flúor (F) ou bromo (Br), emitidas pela atividade humana. Daí os perigos de substâncias como CFCs
e HCFCs à camada de ozônio. (www.mma.gov.br/ozonio)
4 O consumo nacional é baseado inteiramente na importação dessa matéria-prima, subtraída da exportação, atividade menos
expressiva no País para essas substâncias.
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na eliminação do consumo dos HCFCs para os setores que mais consumiam e demandavam esses
químicos, a saber: o setor de espumas de poliuretano (PU), o setor de manufatura de equipamentos
refrigeração e ar condicionado (RAC) e o setor de serviços em RAC. Para cada um deles, há um
projeto específico, onde as atividades voltam-se para a conversão tecnológica das empresas, nos
dois primeiros setores; bem como treinamento e capacitação de técnicos e mecânicos refrigeristas5,
no terceiro setor supracitado.
Essa pesquisa dedicar-se-á ao estudo de uma parte das empresas do setor de espumas de
PU, a partir da ótica dos gestores e coordenadores da ação e também de seu público-alvo. As
empresas desse setor constituem o público alvo almejado pelo Projeto para o Setor de Espumas de
PU, abarcado no escopo do PBH.
O projeto consiste em uma ação de cooperação técnica, que visa a eliminação completa de
todo o consumo6 de HCFCs utilizados pelo nicho industrial de espumas de PU até 1º de janeiro de
2020, e para isso estipulou o provimento de auxílio técnico e financeiro às empresas elegíveis à
migração para tecnologias livres de SDOs e amigáveis ao meio ambiente, abandonando o uso de
HCFCs em seus parques fabris.
Na prática, essa ação se faz por meio de investimento e assessoria técnica voltados à
conversão tecnológica das empresas que operam linhas de produção de PU, utilizando o HCFC141b7. Os custos associados à conversão tecnológica compreendem eventuais adaptações e
modificações na planta, na linha/processo de produção e nos equipamentos, assistência técnica,
aquisição e melhorias em equipamentos, desenvolvimento de formulação, adequações de
segurança, custos operacionais incrementais, dentre outras atividades. Como contrapartida, as
empresas envolvidas comprometem-se ao cofinanciamento de custos excedentes da conversão e à
eliminação irrevogável do HCFC-141b de seu processo de manufatura de espumas de PU. O valor
da contrapartida é reduzido comparado ao montante investido pelo projeto.
O auxílio técnico é fornecido pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD), designado pelo Governo Brasileiro para a implementação direta das ações e atividades
aprovadas para o setor de espumas de PU. O auxílio financeiro é fornecido pelo Fundo Multilateral
para a Implementação do Protocolo de Montreal (FML), que objetiva financiar projetos a ‘fundo

5

Aqueles que manuseiam HCFCs em operações diárias nos equipamentos de RAC.
Cabe salientar que o consumo é diferente do uso. No caso, o consumo = importação.
7 Principal SDO na cadeia de produção do setor de espumas de PU.
6
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perdido’ a fim de que os países em desenvolvimento cumpram com os compromissos assumidos
perante o Protocolo de Montreal. Esse Fundo é mantido com recursos dos países desenvolvidos, e
os projetos aprovados objetivam, dentre outras atividades, a conversão tecnológica de empresas
que utilizam SDOs em sua cadeia de produção (MMA, 2014).
O arranjo de implementação do projeto é composto pelo Ministério do Meio Ambiente
(MMA), na figura do coordenador das atividades; pelo PNUD, na figura do implementador e
executor das atividades; e pela Agência Brasileira de Cooperação (ABC), responsável pelo
acompanhamento em nível governamental das ações decorrentes do projeto. O Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) é o ente responsável pelo marco
regulatório que controla as cotas de importação de SDOs para o País, a fim de que este cumpra o
pactuado perante o Protocolo de Montreal.
Em fevereiro de 2018, foi publicada a Instrução Normativa nº 04/2018/IBAMA, a fim de
regular o controle das importações de HCFCs no Brasil. O Artigo 15 da citada norma informa que
restará proibida a importação do HCFC-141b para o processo de manufatura de espumas a partir
de 01/01/2020. Por constituir matéria-prima básica ao processo de produção de espumas de PU,
essa restrição impõe ao setor, caso as empresas desejem permanecer no mesmo nicho comercial,
duas alternativas: i) conversão tecnológica da planta industrial com recursos próprios - no tempo
que a empresa considerar oportuno; ii) conversão tecnológica das respectivas plantas a partir de
recursos financeiros do programa em tela no prazo por ele concedido, em dezembro de 20188, bem
como a tecnologia a ser utilizada deter zero potencial de destruição do ozônio (PDO) e baixo
potencial de aquecimento global (GWP). Boa parte do setor já aderiu ao PBH, no entanto, ainda há
empresas que não realizaram o feito.
Tendo em vista esse contexto, buscar-se-á, nesse trabalho, a resposta à seguinte pergunta:
Dado o marco regulatório legal estabelecido, proibitivo à importação de HCFC-141b, o que
ocasionaria a negativa de adesão por parte de um grupo de empresas manufatureiras de espumas
ao PBH9, apesar dos benefícios técnicos e financeiros que o programa oferece?
Pretende-se constatar, ou não, a hipótese de que existe uma resistência de parte das
empresas desse setor à pactuação das atividades do projeto por desconfiança em relação a

8

Até o momento, há um esforço realizado para que as conversões tecnológicas das últimas empresas do setor de espumas de PU
que aderiram ao PBH sejam finalizadas até meados de 2019.
9 Entenda-se a não adesão ao Projeto para o Setor de Espumas de PU, no âmbito do PBH.

14

iniciativas oriundas do Governo Federal. Em segundo plano, analisar-se-á a existência de algum
viés comercial ou tendência de mercado que porventura poderiam desestimular a adesão de
empresas ao Projeto.
Para concretizar esse feito, no que concerne ao público-alvo, os estudos buscarão elucidar
a análise e a apresentação de algumas características essenciais de um grupo de organizações
elegíveis à adesão ao PBH10, a fim de se compreender comportamentos relevantes dessas empresas
e suas implicações para o desenvolvimento das atividades nas etapas do programa. Almeja-se
lograr conclusões a partir da avaliação da percepção sentida sobre a influência do líder empresarial,
de aspectos visíveis que permeiam a cultura organizacional aparente, bem como, de achados da
economia comportamental em relação ao processo decisório. Outrossim, o quão norteador esses
fatores são em relação às decisões empresariais, especialmente no que concerne à ação
governamental em tela. Em complemento, avaliar-se-ão as posições dos gestores do Projeto para o
Setor de Espumas de PU, a título de obtenção de subsídios da parte do implementador da ação.
Mazmanian e Sabatier (1983) consideram que embora a legislação estabeleça uma estrutura
formal básica, em que a política pública está embasada, o processo de implementação apresenta
uma dinâmica própria. Diante disso e seguindo esse raciocínio, o desenvolvimento dessa
investigação basear-se-á em uma abordagem proposta por esses autores11, traduzida por um
conjunto de variáveis extralegislativas que afetam os processos de implementação. Em que pese a
decisão do governo central, um programa como o PBH envolve governança integrada com a
iniciativa privada. As atitudes, recursos e tipo de cooperação desenvolvido pelas empresas do ramo
fornecem uma estrutura paralela de implementação que influencia de forma decisiva o sucesso ou
fracasso do processo de implementação.
Tem-se que essa pesquisa se mostra relevante, pois uma vez que a implementação do
Programa ainda se encontra em andamento, as conclusões deste estudo poderão levantar
informações primordiais para o seu aprimoramento, incrementando a política. Salienta-se que os
subsídios providos auxiliarão as etapas vindouras do Programa atual, além do suporte à formulação
de um futuro Programa para a redução dos Hidrofluorcarbonos - HFCs, a ser negociado entre o
País e o Fundo Multilateral para a Implementação do Protocolo de Montreal (FML).

10
11

Entende-se a adesão ao Projeto para o Setor de Espumas de PU, no âmbito do PBH.
Detalhamento no apêndice.
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Por fim, a estrutura do trabalho está dividida em capítulos para a maior compreensão do
leitor, de forma que: o Capítulo 1 será dedicado ao PBH e o Projeto para o Setor de Espumas de
PU, a fim de que o leitor depreenda o funcionamento de sua sistemática; o Capítulo 2 apresentará
subsídios conceituais, a partir de uma revisão bibliográfica, para embasar o arranjo da análise a ser
realizada; o Capítulo 3 desenhará a Metodologia utilizada, com apresentação de argumentos em
defesa da escolha realizada e das amostras selecionadas; o Capítulo 4 levantará os achados nas
análises ao longo da pesquisa e por fim, o Capítulo 5 tratará da conclusão e fechamento dessa
investigação.
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1. PROGRAMA BRASILEIRO DE ELIMINAÇÃO DOS HCFCs - PBH
1.1 Antecedentes
Em 1985, um conjunto de nações reuniu-se na Áustria manifestando preocupações técnica
e política quanto aos possíveis impactos que poderiam ser causados com o fenômeno da redução
da camada de ozônio. Nessa ocasião, foi formalizada a Convenção de Viena para a Proteção da
Camada de Ozônio. Em linhas gerais, o texto da Convenção enunciava uma série de princípios
relacionados à disposição da comunidade internacional em promover mecanismos de proteção da
camada de ozônio, listando obrigações genéricas que conclamavam os governos a adotarem
medidas jurídico-administrativas apropriadas que visassem a tal intento, sem especificar diretrizes
a serem seguidas para reduzir o consumo de substâncias nocivas à camada de ozônio. (MMA, 2014)
Em decorrência do referido Tratado, surgiu, em 1987, o Protocolo de Montreal sobre
Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio (SDOs). Único acordo ambiental multilateral
universal, esse Protocolo volta suas atenções à progressiva redução da produção e da importação
das SDOs até sua total eliminação12. Ademais, ele impôs restrições ao comércio dessas substâncias,
bem como recomendou o desenvolvimento de tecnologias alternativas que mitigassem os riscos ao
ozônio estratosférico.
O Brasil teve sua adesão ao Protocolo de Montreal viabilizada por meio do Decreto nº
99.280, de 06 de junho de 1990. No entanto, há registro de que já eram executadas, pelo País,
atividades prévias a essa data em prol da proteção da camada de ozônio.
A primeira iniciativa brasileira para a proteção e a recuperação da camada de ozônio foi a
publicação da Portaria n° 01, de 10 de agosto de 1988, da Secretaria Nacional de Vigilância
Sanitária. O órgão foi extinto em abril de 1999 com a criação da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa), vinculada ao Ministério da Saúde. Na época, a portaria regulamentou as
informações que deveriam ser inseridas nos rótulos de embalagens de aerossóis livres de CFC. No
mesmo ano, a Portaria nº 534, de 19 de setembro de 1988, do Ministério da Saúde, proibiu a

12

Para fins didáticos, o Protocolo de Montreal adotou o consumo a partir da seguinte fórmula: Consumo = Produção de SDOs +
Importação de SDOs – Exportação de SDOs, em toneladas de potencial de destruição do ozônio como unidade de medida (t PDO).
O Brasil não produz essas SDOs, enquadrando-se assim na categoria de consumidor apenas. O consumo nacional é baseado
inteiramente na importação dessa matéria-prima, subtraída da exportação, atividade menos expressiva no País para essas
substâncias.
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fabricação e a comercialização de perfumes e produtos cosméticos, de higiene e de uso sanitário e
doméstico comercializados em embalagens de aerossóis contendo CFC. (MMA, 2014)
Entre os anos de 1989 e 1990, foi desenvolvido, pelo IBAMA, um Estudo de Caso para o
Brasil (versão 89/90), com vistas a identificar e diagnosticar a realidade do País em relação às
SDOs. Essa pesquisa contou com a colaboração de todos os setores envolvidos – instituições
governamentais, iniciativa privada e sociedade civil –, bem como norteou a elaboração de um
programa de eliminação das substâncias controladas pelo Protocolo de Montreal, a exemplo do que
foi feito pela maioria dos Estados Parte desse tratado.
A materialização das decisões que viriam a ser tomadas por conta do estudo teve respaldo
no Grupo de Trabalho Interministerial para a Implementação do Protocolo de Montreal, conhecido
por Grupo de Trabalho do Ozônio (GTO), criado por meio da Portaria Interministerial nº 929, de
04 de outubro de 1991, do então Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
O GTO era composto pela Secretaria de Planejamento da Presidência da República e por
sete Ministérios: da Indústria, Comércio e Turismo; das Relações Exteriores; da Ciência e
Tecnologia; do Meio Ambiente e Amazônia Legal; do Planejamento; da Agricultura; e da Fazenda.
Ademais, o grupo contava extraordinariamente com convidados de outros órgãos da administração
pública, associações de classe, representantes do setor privado e especialistas com pertinência
temática nos assuntos tratados nas reuniões. Sua atuação deu-se entre os anos de 1991 e 1994 e
dentre seus principais objetivos destacavam-se: o estabelecimento de diretrizes e a coordenação da
implementação do Programa Brasileiro de Eliminação da Produção e do Consumo das Substâncias
que Destroem a Camada de Ozônio (PBCO).
O PBCO13 contemplou um leque de ações de cunho normativo, científico, tecnológico e
econômico voltado aos projetos de conversão industrial e de diagnóstico de todos os segmentos
produtores e usuários de SDOs do País, traçando estratégias para a eliminação da produção e do
consumo dessas substâncias. A atuação governamental no programa consistiu no estabelecimento
de uma política para a definição sobre uma limitação gradual e proibição de importações das
substâncias controladas e a proposição de aumento de taxas federais e estaduais aplicáveis ao
comércio em questão. As ações também previam estímulo à adoção de tecnologias alternativas,

13

O PBCO foi encaminhado pelo GTO para a aprovação do Fundo Multilateral para a Implementação do Protocolo de Montreal,
por ocasião de sua 13ª Reunião Ordinária, em julho de 1994.
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como a criação de linhas de crédito e incentivo tributário para tornar os projetos de conversão
tecnológica mais atrativos.
Em 1993, foi publicada a Portaria IBAMA nº 27, de 11 de março de 1993, estabelecendo a
obrigatoriedade do cadastramento no Instituto de todas as empresas importadoras, exportadoras,
comercializadoras e/ou usuárias de SDOs. Esse cadastramento foi realizado pelo sistema
denominado Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de
Recursos Naturais (CTF/APP), instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente existente
desde 1981 (Lei nº 6.938/1981). Por existir mais de seiscentas empresas sob controle, o órgão
detectou a necessidade de aperfeiçoamento e sistematização de seu cadastro.
Dois anos mais tarde, publicou-se a Portaria IBAMA nº 29, de 02 de maio de 1995, que
estabeleceu o fornecimento anual dos quantitativos de SDOs que cada empresa manipulara no
período de um ano, para o caso desse valor exceder a uma tonelada. Nove anos depois, a entidade
viria a publicar a Instrução Normativa nº 37/2004, que reforçou as determinações de instrumentos
anteriores.
A partir dessas iniciativas, deu-se a aprovação da Resolução nº 13/1995 pelo Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), priorizando a conversão tecnológica e industrial do setor
que utilizava CFCs em sua cadeia de produção. Essa norma foi revogada em 2000, pela Resolução
nº 267/2000, que aprimorou as atividades voltadas à eliminação das SDOs no País. A norma
priorizou a proibição do uso dos CFCs em novos produtos e restringiu a importação do CFC-12, a
partir da instituição de cotas para o setor de manutenção de equipamentos e alguns usos essenciais,
como a fabricação de medicamentos, até a proibição total em 2010.
A fim de respaldar o cumprimento das metas de eliminação do CFC-12, foi implementado
o Plano Nacional de Eliminação dos CFCs (PNC), vigente entre os anos de 2002 e 2013. O PNC14
foi a concretização do compromisso do Governo Brasileiro em eliminar o consumo dos CFCs em
todos os setores do País até 1º de janeiro de 2010. As ações abrangeram investimentos nos setores
de refrigeração, espuma, aerossóis, solventes, esterilizantes e inaladores de dose medida (MDI).
Foi priorizado o banimento de substâncias como o CFC-11, CFC-12, CFC-13, CFC-114 e CFC115 a partir de duas ações: i) implementação de projetos de conversão tecnológica, e ii)
gerenciamento do passivo existente em equipamentos antigos por meio da instalação de centrais
14

O PNC foi aprovado pelo Fundo Multilateral para a Implementação do Protocolo de Montreal, por ocasião de sua 37ª Reunião
Ordinária, em julho de 2002.
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de regeneração e unidades de reciclagem, treinamento de técnicos refrigeristas e distribuição de
equipamentos para recolhimento de CFC e posterior reciclagem e regeneração do gás. (MMA,
2014)
Em seguimento ao PNC, surgiu o Programa Nacional de Eliminação do Brometo de Metila
na Floricultura15. Essa ação foi coordenada pelo MMA, em parceria com o Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e a Organização das Nações Unidas para o
Desenvolvimento Industrial (UNIDO). O brometo de metila foi utilizado como agrotóxico para a
desinfecção do solo e substratos no cultivo de flores e plantas ornamentais, controle de formigas e
outras pragas. O programa vislumbrou a eliminação de aproximadamente 230 toneladas da
substância no Brasil, a partir de atividades de conversão tecnológica e capacitação dos agricultores.
Em 2003, por meio do Decreto s/nº de 06 de março, foi instituído o Comitê Executivo
Interministerial para Proteção da Camada de Ozônio (PROZON)16. Entre as atribuições desse
Comitê, figuraram a proposição de políticas e diretrizes, bem como a orientação, harmonização e
coordenação de todas as ações relativas à proteção da camada de ozônio. Essa legislação foi
revogada pelo Decreto nº 9.398, de 04 de maio de 2018, que modificou partes de alguns artigos,
sem prejudicar a essência da norma.
Cumpre realçar que esse processo não foi protagonizado apenas pelo Governo Federal,
havendo uma participação ativa por parte de alguns governos estaduais. A Lei nº 8.642/1988, do
estado do Rio Grande do Sul, foi a primeira a proibir em nível estadual a comercialização de
embalagens em spray com CFC. A iniciativa foi no mesmo ano seguida por Pernambuco e Ceará.
Em 1994, foi criado em São Paulo o Grupo Ozônio SPCFC, coordenado pela Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), com o objetivo de realizar o levantamento da
utilização dos CFCs e HCFCs no mercado brasileiro, encerrando suas atividades em 1996. Em
1995, a Secretaria do Meio Ambiente e a CETESB criaram o Programa de Prevenção à Destruição
da Camada de Ozônio no Estado de São Paulo (Prozonesp). Dois anos após a extinção do Grupo
Ozônio SPCFC, em 1998, foi constituído outro Grupo Ozônio, com o objetivo básico de orientar o
mercado de refrigeração e ar condicionado e usuários em geral, contando com representantes do
MMA, IBAMA, CETESB, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), Associação

15

O programa foi aprovado pelo Fundo Multilateral para a Implementação do Protocolo de Montreal, por ocasião de sua 46ª Reunião
Ordinária, em julho de 2005.
16 O PROZON teve atuação plena nas Etapas 1 e 2 do PBH até sua extinção pelo Decreto nº 9.759, de 11 de abril de 2019.
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Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento (ABRAVA) e de
empresas ligadas ao setor.

1.2 Arranjo do PBH
A partir do princípio das obrigações comuns, porém diferenciadas, o Protocolo de Montreal
determinou que os países desenvolvidos contribuam com recursos financeiros para apoiar a
implantação das medidas para eliminação das SDOs nos países em desenvolvimento (artigo 5º do
Protocolo de Montreal – Países A5)17. (MMA, 2014)
Para tanto, em 1990, o Protocolo de Montreal instituiu o Fundo Multilateral para
Implementação do Protocolo de Montreal (FML) visando o financiamento de projetos para os
países em desenvolvimento, de modo que esses cumprissem com os compromissos assumidos
perante o Protocolo. Esse Fundo é mantido com recursos dos países desenvolvidos, e os projetos
aprovados buscam a conversão tecnológica, o treinamento, a capacitação e o fortalecimento
institucional de países em desenvolvimento. O gerenciamento é realizado por um Comitê
Executivo (ExCom) composto por representantes de 14 Países Partes do Protocolo de Montreal
eleitos anualmente, sendo sete países desenvolvidos e sete países em desenvolvimento.
Para os países terem acesso aos recursos faz-se necessária a apresentação de Programa ou
Projeto, estruturando as ações para o alcance das metas estabelecidas. Como o Brasil é um país em
desenvolvimento, constante do artigo 5º do Protocolo, ele faz jus ao acesso a recursos do FML para
financiar suas ações.
Em 2007, o Protocolo de Montreal iniciou uma nova fase voltada para a eliminação da
produção e consumo das SDOs conhecidas como hidroclorofluorcarbonos (HCFCs). Por meio
da Decisão XIX/6, os Estados Partes do Protocolo de Montreal estabeleceram um novo
cronograma, mais acelerado, iniciando-se com congelamento do consumo em 2013, equivalente à
média de consumo dos anos 2009 e 2010, seguido por uma redução escalonada até a eliminação
completa em 204018.

17

Qualquer Parte que seja um país em desenvolvimento e que o consumo anual das substâncias controladas pelo Protocolo de
Montreal seja menor que 300g per capita na data de entrada em vigor da Parte em questão no referido Tratado.
18
Disponível em http://www.mma.gov.br/clima/protecao-da-camada-de-ozonio/acoes-brasileiras-para-protecao-da-camada-deozonio/programa-brasileiro-de-eliminacao-dos-hcfcs-pbh. Acesso em maio/19.
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O País iniciou a elaboração da estratégia de eliminação dos HCFCs em 200819 para atender
ao cronograma de eliminação definido pelo Protocolo de Montreal. Entre os anos de 2009 e 2011,
a proposta de estratégia passou por amplo processo de debates e discussões.
Em 2010, a título de contribuição à elaboração e à execução das ações para eliminação dos
HCFCs, foi criado o Grupo de Trabalho (GT-HCFCs)20 por meio das Portarias MMA nº 41, de 25
de fevereiro; e nº 319, de 30 de agosto, que contou com representantes dos setores público e privado
envolvidos com a temática. O processo de debates e discussões foi finalizado somente após a
realização de consulta pública promovida pelo MMA, aberta à manifestação de qualquer
interessado.
Em julho de 2011, durante a 64ª reunião, o Comitê Executivo do FML aprovou recursos no
valor de US$ 19.597.166,00, a serem doados a fundo perdido para auxiliar na redução do consumo
dos HCFCs no Brasil. O PBH foi então instituído no âmbito do Plano Nacional sobre Mudança do
Clima pela publicação da Portaria nº 212, de 26 de junho de 2012. (MMA, 2014)
O PBH, principal política pública vigente para a proteção da camada de ozônio, surgiu
visando atender à Decisão XIX/6 de 2007 do Protocolo de Montreal, e contemplou a estratégia de
controle, redução e eliminação dos HCFCs por meio de ações apoiadas com recursos do FML. Sua
finalidade maior reside em viabilizar o congelamento e a redução do consumo brasileiro de HCFCs
até o ano de 2040, por meio de cotas de importação, que a médio e longo prazo, resultará na adoção
de tecnologias alternativas de zero PDO (potencial de destruição do ozônio) e baixo impacto ao
sistema climático global (baixo potencial de aquecimento global - GWP). A linha de base definida
para tanto consistiu na média do consumo dos anos 2009 e 2010, equivalente a 1.327,30 t PDO,
conforme demonstrado no Quadro 01.
As atividades e metas contempladas na estratégia do PBH foram divididas em três etapas,
conforme quadro abaixo:

19
20

Vide, no Quadro 01, Instrução Normativa nº 207, de 19/11/2008 (IBAMA).
O GT-HCFCs teve atuação plena nas Etapas 1 e 2 do PBH até sua extinção pelo Decreto nº 9.759, de 11 de abril de 2019.
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Quadro 01: Cronograma de Eliminação do Consumo dos HCFCs no Brasil

2013

Congelamento da linha de base*

Consumo Máximo
(t PDO)
1.327,30

2015

- 16,6% da linha de base

1.107,00

2020

- 39,3 % da linha de base

806,10

2021

- 51,6% da linha de base

642,94

2025

- 67,5% da linha de base**

431,40

2030

- 97,5% da linha de base**

33,20

2040

- 100% da linha de base

0,00

Ano

Ação

Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3

*Linha de Base: média do consumo de HCFCs de 2009 e 2010
** Projeção de parcela da linha de base a ser eliminada

Fonte: Ministério do Meio Ambiente (2015)

As ações priorizadas na Etapa 1 do Programa versaram sobre a conversão industrial, a
assistência técnica e a criação de novos marcos regulatórios para os setores de espumas de PU e de
serviços de refrigeração e ar condicionado. Nessa Etapa, contemplou-se ações para o alcance da
meta de congelamento do consumo de HCFCs em 2013, a partir da eliminação de 16,6% em 2015,
conforme quadro abaixo:
Quadro 02: Estratégia de redução do consumo de HCFCs na Etapa 1 do PBH

SDO

Setor

HCFC-141b

Manufatura
PU

Aplicação
de Painéis Contínuos

32,40

Até 2019

Pele Integral /Flexíveis 86,80
Moldadas
PU Rígido

Subtotal
HCFC-22

Consumo eliminado Data limite
(t PDO)

49,60
168,80

Ação
Regulatória21

Refrigeração e
Condicionado

Ar 1,50

Serviços

Refrigeração e
Condicionado

Ar 50,00

Subtotal

51,50

Total

220,30

Fonte: Ministério do Meio Ambiente (2015) 22.

21

Destaca-se que a componente Ação Regulatória será voltada para a redução do consumo dos dois tipos de HCFCs citados e não
apenas do HCFC-22, conforme a figura.
22
Disponível em http://www.mma.gov.br/clima/protecao-da-camada-de-ozonio/acoes-brasileiras-para-protecao-da-camada-deozonio/programa-brasileiro-de-eliminacao-dos-hcfcs-pbh. Acesso em maio/19.
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A coordenação do Programa reside na figura do MMA, que conta com agências
implementadoras para a execução das ações - na figura de projetos - aos setores identificados. Para
a Etapa 123, foi selecionado o PNUD como agência implementadora para auxiliar a conversão
industrial e a assistência técnica ao setor de espumas de PU; e a Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) para assistência técnica do setor de serviços em refrigeração
e ar condicionado.

Ao IBAMA, coube a responsabilidade pela criação do marco regulatório.

Destaca-se que como o foco desse trabalho é centrado na Etapa 1; as demais etapas do
Programa não serão tratadas detalhadamente na pesquisa.

1.3 Projeto para o Setor de Espumas de Poliuretano (PU)
As informações à elaboração da Etapa 1 do PBH para o setor de espumas de PU foram
obtidas a partir de uma pesquisa de mercado realizada entre 2009 e 2011 com a participação de
representantes do MMA e do PNUD. Nesta pesquisa, foram mapeados o consumo de HCFCs para
o setor, identificados os subsetores e realizada uma busca por empresas registradas com verificação
parcial da linha de base de consumo, equipamentos e elegibilidade.
O Projeto para o Setor de Espumas de PU, assim, objetivou prover assistência técnica e
financeira às empresas que utilizam o HCFC-141b24 como agente expansor de espumas de PU, a
fim de que reduzissem o consumo de SDOs, alavancando a meta pactuada pelo Brasil junto ao
Protocolo de Montreal. Para esse nicho, foi priorizada a eliminação do consumo de 168,8 t PDO25
nos seguintes subsetores: painéis contínuos; espumas de pele integral e flexíveis moldadas; e
espumas rígidas.
O PNUD foi designado pelo Governo brasileiro como agência líder responsável pela
assistência geral na execução das ações do PBH e pela implementação direta das ações e atividades
aprovadas para o setor de manufatura de espumas de PU.26 Além da manutenção de uma unidade
de gerenciamento e implementação das atividades do projeto no PNUD, a ação contempla duas

23

A Etapa 2 contou com um novo setor e uma nova agência implementadora, a saber: Setor de Manufatura de Equipamentos de
Refrigeração e Ar Condicionado, com ações implementadas pela Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento
Industrial (UNIDO).
24 Principal SDO consumida pelo setor de espumas de PU.
25
Após a 4ª Revisão Substantiva, esse valor reduziu para 162,88 t PDO.
26
Disponível
em
http://www.protocolodemontreal.org.br/site/pbh/projeto-para-o-setor-de-manufatura-de-espumas-depoliuretano/o-projeto/sobre-o-projeto. Acesso em junho/2019.
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componentes, empreitadas por esse organismo e pelo IBAMA, respectivamente: conversão
industrial para as empresas do setor e ações regulatórias.

1.3.1 Conversão Industrial das Empresas do Setor de Espumas de PU
O apoio técnico e financeiro provido pelo FML auxiliou as empresas nos processos de
conversão tecnológica, a fim de que atividades desse público-alvo pudessem continuar
competitivas e economicamente viáveis. Dos US$ 19.597.166,00 aprovados por aquele fundo para
a Etapa 1 do PBH, o total de US$ 15.326.957,00 foram destinados para a conversão industrial de
empresas elegíveis no setor de manufatura de espumas de PU.
Os recursos associados à conversão industrial das empresas elegíveis dividem-se em dois
grandes grupos: custos de capital incremental (ICC) e custos operacionais incrementais (IOC). O
ICC refere-se às adaptações físicas na planta, na linha e processo de produção e/ou nos
equipamentos das empresas beneficiárias, necessárias para operação segura com nova tecnologia,
livre de SDOs e com baixo GWP. O IOC refere-se à diferença de custo entre operar com sistemas
contendo HCFCs e operar com nova tecnologia, livre de SDOs e com baixo GWP. Trata-se de uma
compensação financeira dada à empresa beneficiária para que ela possa absorver eventuais
aumentos nos custos de operação, utilizando a nova tecnologia durante o primeiro ano de operação.
Os valores do IOC variam a depender da tecnologia alternativa escolhida por cada empresa e segue
parâmetros estabelecidos pelo FML em termos de cálculo de custos.
Para além do auxílio financeiro, as empresas beneficiárias do projeto também recebem
capacitação técnica para operacionalização da planta fabril com novas substâncias, alternativas aos
HCFCs. Como contrapartida, as empresas envolvidas comprometem-se ao cofinanciamento de
custos excedentes da conversão e à eliminação irrevogável das SDOs, em especial o HCFC-141b,
de seu processo de manufatura de espumas de PU.
Para serem elegíveis às ações do projeto, as empresas devem atender a dois critérios
estabelecidos pelo FML: ter sido fundadas antes de 21 de setembro de 200727 e possuir 100% de
capital de países em desenvolvimento (País A5). Isso exclui multinacionais que tenham capital de

27

Data da Decisão XIX/6 das Partes do Protocolo de Montreal.
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países desenvolvidos e empresas fundadas após a Decisão XIX/6 das Partes do Protocolo de
Montreal.
As tecnologias alternativas ao HCFC-141b, a serem adotadas, são escolhidas pelos
favorecidos conforme as necessidades demandadas pelo respectivo parque industrial. No entanto,
essas escolhas devem observar dois critérios impostos pelo FML: A tecnologia a ser adotada deve
apresentar potencial de destruição de ozônio igual a zero; e GWP, menor que 2528. As principais
tecnologias escolhidas pelo empresariado beneficiário, a fim de substituírem o HCFC-141b, foram:
Formiato de Metila, Metilal, Hidrocarbonetos e Hidrofluoroleofina (HFO).
O público-alvo definido são as empresas do setor de espumas de PU que atenderam aos
critérios supracitados. Cumpre mencionar que há dois tipos de empresas identificadas para a
realização da conversão tecnológica: Casas de Sistemas e Usuários Finais.
Uma Casa de Sistema é a organização responsável por fazer a aquisição das matérias-primas
e desenvolver uma solução química ou tecnologia em PU, definindo o tipo de molde e aplicação
ideal para cada uma. Um diferencial da Casa de Sistema consiste na sua capacidade de desenvolver
tecnologias por encomenda, conforme a necessidade do cliente.29 Um Usuário Final consiste na
empresa que produz e comercializa espumas de PU nas mais diversas aplicações. O Usuário Final
é o cliente da Casa de Sistema. As ações para a conversão industrial são implementadas de forma
individual ou em grupo30.
Os subprojetos em grupo têm como característica o gerenciamento realizado por uma Casa
de Sistema que, após convertida, fica responsável por auxiliar na conversão de empresas que
adquirem suas formulações, os Usuários Finais, geralmente pequenas e médias empresas (PMEs).
As empresas enquadradas nessa modalidade de subprojeto apresentam consumo inferior a 25
toneladas/ano de HCFC-141b31.

28

Na Etapa 1, no caso de indisponibilidade de uma dada substância com baixo GWP, a empresa pôde optar por utilizar substâncias
com alto GWP, se comprometendo a utilizar aquela substância no momento de sua disponibilidade ao público. Posteriormente, por
ocasião da 77ª Reunião da ExCom, foi decidido por meio de Decisão nº 77/35 de que o FML não mais financiaria, nem mesmo
temporariamente, projetos de conversão industrial cujas tecnologias adotadas detivessem alto GWP.
29
Definição disponível em https://flexivelpu.com.br/blog/o-que-e-uma-casa-de-sistemas/. Acesso em maio/2019.
30
Também chamados ‘projetos guarda-chuva’.
31 Média do consumo de HCFC-141b entre os anos de 2009 e 2010. O consumo inferior a 25 toneladas/ano é considerado baixo.
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Após ter realizado sua conversão tecnológica e desenvolvido sistemas de PU livres de SDOs
e com baixo GWP, a Casa de Sistema provê assistência técnica a seus Usuários Finais beneficiários
por meio das seguintes atividades32:








Verificação de dados de consumo e de linha de base dos Usuários Finais;
Coleta de termos de adesão e de compromisso perante seus Usuários Finais;
Assistência técnica e realização de testes de laboratório e de injeção para validação da
tecnologia alternativa perante os usuários finais;
Implementação das atividades de conversão industrial e adaptação de processos produtivos,
se aplicável;
Repasse dos custos operacionais incrementais;
Coleta de certificação de conclusão e de segurança do processo produtivo com o novo
agente de expansão;
Auxílio nos demais processos necessários à conclusão da conversão industrial dos usuários
finais.
Importante destacar que os Usuários Finais têm total liberdade para escolher tanto a

substância que utilizará para substituir o HCFC-141b, como quem será seu fornecedor, salvo
quando a mudança de fornecedor implicar na reutilização de HCFCs e/ou outras tecnologias de
alto GWP, resultando na revogação dos benefícios previstos no âmbito do projeto guarda-chuva.
Os subprojetos individuais são implementados diretamente pela empresa beneficiária,
Usuária Final, que conduz o seu próprio processo de conversão tecnológica, não havendo, portanto,
intermediários nesse caso. As empresas enquadradas nessa modalidade de subprojeto apresentam
um consumo igual ou superior a 25 toneladas/ano de HCFC-141b33.
Ao final da Etapa 1, as ações de implementação do projeto visam à eliminação do consumo
do HCFC-141b nas seguintes aplicações:

32

Disponível
em
http://www.protocolodemontreal.org.br/site/pbh/projeto-para-o-setor-de-manufatura-de-espumas-depoliuretano/conversao-tecnologica/projeto-guarda-chuva. Acesso em junho/2019.
33
Média do consumo de HCFC-141b entre os anos de 2009 e 2010. O consumo igual ou superior a 25 toneladas/ano é considerado
elevado.
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Quadro 03: Eliminação do Consumo de HCFC-141B por aplicações – Etapa 1 Setor de Espumas de PU

Modalidade de
Implementação
Subprojetos
individuais
Subprojetos
individuais e em
grupo
Subprojetos
grupo

Aplicações

Eliminação do HCFC-141b em t PDO

Painéis Contínuos

32,4

Espuma
de
Pele
Integral
(ISF)
e
Espuma
Flexível
Moldada (FMF)
em PU rígido

86,81

Total

49,60
168,81

Fonte: Ministério do Meio Ambiente (2014), com adaptações.

1.3.2 Ações de Marco Regulatório
O IBAMA é o órgão federal executor da Política Nacional do Meio Ambiente com atuação
em todas as unidades da federação, na área de pesca, fauna, flora, poluição, degradação,
normatização, pesquisa, educação ambiental, unidades de conservação, dentre outras.
Ao cumprimento do disposto no Protocolo de Montreal, o IBAMA é a instituição
responsável pelo controle da importação, da exportação e do consumo das SDOs no País. A
entidade estabelece as cotas de importação das substâncias, e se responsabiliza pela anuência de
licenças de importação e pelo cadastro de todas as pessoas físicas e jurídicas manipuladoras de
SDOs. Além disso, a instituição realiza o monitoramento do comércio e uso dessas substâncias,
atuando na fiscalização do setor e garantindo assim que o Brasil atenda aos limites pactuados
perante o Protocolo de Montreal.
Dito isso e visando essa finalidade, há mais de uma década, o ente vem estabelecendo
marcos regulatórios, que objetivam a regulamentação do controle e do comércio de SDOs de
acordo com as políticas públicas nacionais para a eliminação dessas substâncias.
O marco inicial da estratégia de eliminação dos HCFCs foi a Instrução Normativa IBAMA
nº 207/200834, que possibilitou controlar as importações de HCFCs e misturas contendo a
34

Detalhamento no apêndice.
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substância no período entre 2009 e 2012. Com as necessidades de cumprir com as metas do
Protocolo de Montreal para 2013 e 2015, o IBAMA publicou a Instrução Normativa nº 14/2012.
Essa norma dispõe sobre o controle das importações de HCFCs e misturas contendo a substância
com o intuito de diminuir o consumo dos HCFCs em 16,6% até 2015. (MMA, 2014)
Para viabilizar o cumprimento do marco regulatório, o IBAMA se vale do Cadastro Técnico
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou Utilizadoras de Recursos Ambientais
(CTF/APP). Esse instrumento consiste em um registro obrigatório para pessoas físicas e jurídicas
que realizam atividades passíveis de controle ambiental, incluindo os importadores de SDOs35.
O processo de importação das SDOs envolve uma sistemática administrativa de integração
dos órgãos governamentais envolvidos nas operações de importação e exportação, sendo estes
órgãos, até o ano de 2018, a Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, o Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC36 e o IBAMA.
Os dados de controle e monitoramento fornecidos pelo CTF/APP são sistematizados e as
informações são relatadas ao MMA, que realizará o repasse anual do informativo ao Secretariado
do Protocolo de Montreal. Assim, tem-se um sistema de feedback entre o País e o Protocolo de
Montreal, garantindo o cumprimento efetivo do acordo.
Para além disso, o CTF/APP oferece uma base adequada para as decisões políticas,
elaboração de regulamentações, planejamento de atividades de treinamento e campanhas de
conscientização no Brasil.
Em fevereiro de 2018, o IBAMA publicou a Instrução Normativa nº 04, cujo objetivo
consistiu na revisão de limites de importação de HCFCs e de misturas que contenham esse
composto, a fim de contemplar as metas pactuadas junto ao Protocolo de Montreal, previstas para
2020 e 2021.
No artigo 15 da referida norma, encontra-se disposto37:
“Art. 15. Fica proibida a importação do HCFC-141b para manufatura de
espumas a partir de 1º de janeiro de 2020. ” (IN nº 04/2018/IBAMA)

35

Os importadores de HCFCs compõem um rol exaustivo, previamente determinados.
Atual Ministério da Economia.
37 Instrução Normativa IBAMA nº 04, de 14 de fevereiro de 2018.
36
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Considerando o referido dispositivo, tem-se que as empresas do setor de espumas de PU
não mais poderão importar38 parte da matéria prima para respectiva cadeia de produção. Logo, esse
nicho empresarial enfrentará um cenário de alteração: seja na planta fabril, seja na linha e processo
de produção, sejam nos equipamentos e adequações de segurança. Esse cenário torna-se custoso
ao empreendedor; no entanto, às empresas elegíveis, há a opção de um auxílio financeiro oriundo
do Projeto para o Setor de Espumas de PU.
Caberá então a cada uma das empresas, que atenderem aos critérios propostos, a adesão ou
não às ações do projeto. Em caso positivo e na forma de contrapartida, é necessário o
comprometimento em cofinanciar os custos excedentes da conversão e em eliminar definitivamente
o consumo de SDOs, especialmente o HCFC-141b, de seu processo de manufatura de espumas de
PU.

1.4 A Emenda de Kigali
Um importante aspecto do Protocolo de Montreal é permitir revisões sob a forma de
emendas e ajustes ao texto original, mediante decisões das Partes fundamentadas em
recomendações dos painéis técnicos e científicos de avaliação e assessoramento. Enquanto as
emendas precisam ser ratificadas pelos países, os ajustes entram em vigor a partir da decisão
tomada pelas Partes durante as conferências e reuniões (COPs e MOPs). (MMA, 2014)
A Emenda de Londres, 1990, estabeleceu o banimento dos CFCs, halons e tetracloreto de
carbono até o ano 2000 para países desenvolvidos e até 2010, aos em desenvolvimento. O
metilclorofórmio foi inserido na cesta de substâncias controladas pelo Protocolo de Montreal, com
previsão de eliminação em 2005 para os países desenvolvidos e em 2015, para aqueles em
desenvolvimento. Interessante salientar que o FML foi criado a partir desta emenda. Foi
promulgada por meio do Decreto Presidencial nº 2.699/1998, de 30/07/1998.
A Emenda de Copenhague, 1992, antecipou para 1996 o cronograma de substâncias à época
controladas pelo Protocolo de Montreal (CFCs, halons, tetracloreto de carbono e
metilclorofórmio). O prazo inicial do cronograma era 2004. Foi promulgada por meio do Decreto
Presidencial nº 2.679/1998, de 17/07/1998.

38

Importar ou adquirir de uma empresa importadora.

30

A Emenda de Montreal, 1997, incluiu um cronograma de eliminação para os HCFCs a
países desenvolvidos e em desenvolvimento. Ademais, ela instituiu um deadline para a eliminação
do brometo de metila aos países desenvolvidos, 2005, e aos países em desenvolvimento, 2015. Foi
promulgada por meio do Decreto Presidencial nº 5.280/2004, de 22/11/2004.
A Emenda de Pequim, 1999, estabeleceu controles mais severos sobre a produção e o
comércio dos HCFCs. Foi também promulgada por meio do Decreto Presidencial nº 5.280/2004,
de 22/11/2004.
A criação de cronogramas para a eliminação das substâncias segue dois padrões: um para
os países39 incluídos no Artigo 5º do Protocolo de Montreal; outro para os países não incluídos
nesse artigo. Na prática, os países incluídos no Artigo 5º (Países A5) configuram-se naqueles em
desenvolvimento e os países não incluídos nesse artigo, desenvolvidos (Países A2). Para países
como a China (País A5), que são produtores e importadores das substâncias, há um único
cronograma apenas a ser seguido, onde as datas coincidem para a eliminação da substância tanto
na produção, como na importação40.
A Emenda de Kigali incluiu os hidrofluorcarbonos (HFCs) na cesta de substâncias
controladas pelo Protocolo de Montreal. Os HFCs não causam danos à camada de ozônio, porém
apresentam elevado GWP, e há décadas são utilizados como alternativas substitutas aos CFCs
e HCFCs. Em 2016, por ocasião da 28ª Reunião das Partes do Protocolo de Montreal (MOP), essa
emenda foi aprovada e em seu texto fora postulado o seguinte:
“(...) a Emenda entrará em vigor em 1º de janeiro de 2019, desde que pelo
menos vinte instrumentos de ratificação, aceitação ou aprovação da
Emenda tenham sido depositados pelos Estados ou organizações regionais
de integração econômica que sejam Partes do Protocolo de Montreal
sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio. Caso essa condição
não tenha sido cumprida até aquela data, a Emenda entrará em vigor no
nonagésimo dia seguinte à data em que a referida condição houver sido
cumprida. ” (Emenda de Kigali, 15/10/2016)

39

Não necessariamente são apenas países. O Protocolo de Montreal nomeou ‘Partes’, porque há territórios signatários do Protocolo
que não são constituídos como países.
40 Classificação das Partes disponível no link: https://ozone.unep.org/classification-parties
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Na data mencionada, já havia o número necessário de instrumentos ratificados, de forma
que em janeiro de 2019, a Emenda entrou em vigor41.
O Brasil ainda não ratificou esse Tratado. Até julho de 2019, esse instrumento de ratificação
já havia recebido parecer favorável de três comissões da Câmara dos Deputados (Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável e Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania) e aguardava por deliberação no
plenário desta Casa42, para posteriormente seguir ao Senado Federal. Após tramitado no legislativo,
o instrumento ainda deverá ser promulgado pelo Presidente da República.
Diferentemente das anteriores, essa emenda estipulou um cronograma de phase down
dessas substâncias em até 80% das respectivas linhas de base de consumo para Países A5, não
contemplando assim uma eliminação total da produção e consumo da substância, mas tão somente
sua redução43. Até o momento, o cronograma acordado entre as Partes segue assim configurado:
Quadro 04: Cronograma de Linhas de Base e Data de Congelamento para os HFCs (em t CO2 eq)

Linha de
Base

Ano
Componente HFC
Componente HCFC

Congelamento
1º Degrau
2º Degrau
3º Degrau
4º Degrau
Platô

Países A5 Grupo 1
2020 - 2022
Média do Consumo
HFC
65% Linha de Base
2024
2029 – 10%
2035 – 30%
2040 – 50%

Países A5 Grupo 2
2024 - 2026
Média do Consumo
HFC
65% Linha de Base
2028
2032 – 10%
2037 – 20%
2042 – 30%

2045 – 80%

2047 – 85%

Países A2
2011 - 2013
Média do Consumo
HFC
15% Linha de Base*
2019 – 10%
2024 – 40%
2029 – 70%
2034 – 80%
2036 – 85%

* Para Bielorússia, Federação Russa, Cazaquistão, Tajiquistão, Uzbequistão: 25% do HCFC da linha de base, com diferente data de início nos
primeiros degraus: 1) 5% de redução em 2020, e 2) 35% de redução em 2025. (Países que declararam não conseguir eliminar o consumo de HFCs
nesse prazo)
Notas: Grupo 1 – Estados Partes do Art. 5º, não incluídos no grupo 2. O Brasil está nesse grupo.
Grupo 2 – GCC (Bahrein, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos), Índia, Irã, Iraque, Paquistão (Países com altas
temperaturas que declararam não conseguir eliminar o consumo de HFCs nesse prazo)

Fonte: Ministério do Meio Ambiente (2017)44.

Cumpre destacar que esse cronograma foi definido após anos de negociações entre as Partes
e mesmo assim, é passível de revisão de tecnologia em 2022, e a cada 5 anos após esse prazo.
41

Até setembro de 2019, 81 Partes já haviam ratificado a Emenda de Kigali.
Consulta em julho/2019, no link: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2187936
43
Para Países A5, grupo 2, e Países Não A5 (A2), esse percentual é de 85%.
44
Disponível na apresentação constante do link:
http://mma.gov.br/images/arquivo/80179/Apresentacao%20MMA%2014%20GT-HCFCs_copy.pdf
42
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Ainda, está prevista uma revisão de tecnologia entre 4 a 5 anos antes do ano de 2028 para fins de
consideração sobre uma possível prorrogação de 2 anos para o congelamento do consumo do Grupo
2, Países A5.
A eliminação dos HCFCs deve ocorrer até 2040, considerando a sobreposição de prazos, as
Partes optaram por definir a linha de base com uma composição do consumo dos HCFCs e HFCs.
A partir da ratificação da Emenda pelo Brasil, o País será obrigado a cumprir o prazo
descrito no cronograma (Países A5, Grupo 1). Planeja-se para isso a produção de um novo
Programa de Governo que objetivará a redução do consumo dos HFCs até 2045. Assim como no
PBH, nesse novo programa, haverá setores industriais que deverão reduzir o consumo da
substância, no entanto, ainda não se tem o diagnóstico de quais setores serão vislumbrados.
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2. PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO: SUBSÍDIOS PARA UMA ANÁLISE
SOBRE O COMPORTAMENTO DAS EMPRESAS DO SETOR DE
ESPUMAS DE PU
A fim de melhor contextualizar o estudo em questão, explicitar-se-á uma revisão
bibliográfica que auxiliará na compreensão conceitual de que se valeu a autora para o
desenvolvimento da pesquisa.

2.1 Cultura Organizacional e Liderança
Esse estudo levará em conta algumas particularidades sobre o comportamento de algumas
empresas, que decidiram não aderir ao PBH, contrariando toda a lógica inicialmente planejada
pelos gestores para essa ação. A atitude desse público demonstra faces de uma dada cultura
organizacional não antecipada pelos planejadores e coordenadores do programa, aflorada por
ocasião da execução das atividades do projeto. Intentar-se-á, a partir de alguns aspectos detectados,
permear pontos da cultura dessas organizações, a fim de então encontrar uma(s) possível(eis)
resposta(s) à pergunta dada na pesquisa.
Em adição a isso, há uma curiosidade a respeito de características concernentes à liderança
que orienta tanto o comportamento, como as decisões exaradas por parte das empresas que
“boicotam” em parte a execução do projeto.
Cabe mencionar que este trabalho não pretende analisar profundamente a cultura
organizacional e liderança presentes no setor, mas tão somente, identificar reações visíveis nesta
seara que porventura tangenciam e, quiçá influenciam, o comportamento e decisão manifestados
diante das propostas de adesão às ações do projeto em tela.
Schein (2009) sugere que a cultura é uma abstração, embora as forças criadas em situações
sociais e organizacionais que dela derivem sejam poderosas. O autor afirma que a cultura de uma
organização é capaz de apontar fenômenos que estão abaixo da superfície, que são poderosos em
seu impacto quase invisível e comportam um grau considerável de inconsciência. Assim, a cultura
seria para um grupo como a personalidade, ou caráter, é para um indivíduo.
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Com vistas a concretizar sua teoria, ele enfatizou que a cultura de uma organização é
definida como um padrão de suposições básicas compartilhadas, que foi aprendido por um grupo
à medida que solucionava seus problemas de adaptação externa e integração interna. Esse padrão
tem funcionado bem o suficiente para ser considerado válido e, por conseguinte, para ser ensinado
aos novos membros como o modo correto de perceber, pensar e sentir-se em relação a esses
problemas. O autor demonstra que a cultura pode ser analisada em vários níveis45 diferentes:
“Esses níveis variam de manifestações abertas muito tangíveis que se podem ver
e sentir, às suposições básicas, inconscientes e profundamente inseridas que
defino como a essência da cultura. Entre essas camadas, estão várias crenças,
valores, normas e regras de comportamento assumidos que os membros da
cultura usam como meio de retratá-la a si e aos outros. ” (Schein, 2009, p. 23)

Ademais, o autor definiu como principais níveis de análise cultural:
 Artefatos: Estruturas e processos organizacionais visíveis (difíceis de decifrar);
 Crenças e Valores Expostos: Estratégias, metas e filosofias (justificativas expostas);
 Suposições Básicas: Crenças, percepções, pensamentos e sentimentos inconscientes, assumidos
como verdadeiros (fonte última de valores e ação).
A análise da cultura organizacional gera subsídios e contribuições à melhor compreensão
do processo decisório nas organizações. Para Truong et al. (2017), há vários estudos que buscam a
compreensão do processo decisório sob o prisma da perspectiva transcultural. (apud Marchisotti et
al., 2018)
Morgan (2002) afirma que atualmente se vive em uma sociedade organizacional, onde
grandes corporações muito provavelmente influenciam o padrão de vida da população. Assim, as
diferenças culturais devem ser consideradas no processo decisório, uma vez que cada país possui
padrões distintos de comportamento e características específicas de sua população (Zanella, 1999,
apud Marchisotti et al., 2018).
Nesse sentido, segundo Chu e Wood Jr. (2008), o impacto das culturas nacionais nas
organizações tem sido alvo constante de estudos científicos. Tais estudos mostram que culturas
nacionais diferem quanto aos pressupostos culturais existentes e demonstram consequentemente
valores, comportamentos e artefatos distintos.

45

O termo ‘nível’ significa o grau pelo qual o fenômeno cultural é visível ao observador.
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As organizações brasileiras são marcadas por decisões que tendem a ser caracterizadas por
uma interação social intensa, bem como por um envolvimento ativo dos dirigentes superiores
geralmente autocráticos. (Motta, 1997)
Em contraposição, Freitas (1997) alerta que a cultura organizacional brasileira é
hierárquica, com centralização de poder e distante nas relações entre diferentes grupos sociais. A
passividade e aceitação de grupos rebaixados seria uma inclinação cultural. As organizações são
paternalistas e baseadas em relações pessoais, com a presença de "truques", expressos em
flexibilidade e adaptabilidade como meio de navegação social. A busca por benefício material com
retorno de curto prazo, com aversão ao trabalho manual metódico, mais indisciplinado, consistiria
em uma tendência nacional.
Para alguns autores (Bio, 1996; Catelli, 1997; Schein, 1992), os maiores influenciadores da
cultura organizacional são os fundadores e as principais lideranças da empresa. Como definidores
do modelo de gestão por deterem o poder máximo na empresa, impõem suas convicções pessoais,
o seu jeito próprio de fazer as coisas acontecerem. (apud Crozatti, 1998) Em especial, Schein
(2009) trouxe à tona que as culturas se iniciam a partir de líderes que impõem seus próprios valores
e suposições a um grupo.
Apesar de a literatura não ter um consenso definido sobre o conceito de liderança,
considera-se que sua definição primária envolve uma relação, em que um ator é capaz de
influenciar e conduzir um grupo de atores para a consecução de um dado objetivo.
McGregor (1973) ressaltou essa peculiaridade, partindo do princípio de que o líder recebe
e provoca influência em diferentes variáveis.
Na mesma linha, Hersey e Blanchard (1986) afirmaram que a liderança ocorre sempre que
alguém procura influenciar o comportamento de um indivíduo ou de um grupo, qualquer que seja
a finalidade. Ela é exercida visando objetivos pessoais ou objetivos de terceiros, que podem ser
coerentes ou não com os objetivos organizacionais.
Gardner (1990) avançou ao apontar que a liderança configura um processo de persuasão e
de exemplo, através dos quais o indivíduo (ou equipes de lideranças) induz um grupo a dedicar-se
aos objetivos pelo líder.
Chiavenato (1994) reforçou em seus estudos que a liderança seria dirigida através do
processo da comunicação humana, definida como a arte de induzir as pessoas a cumprirem suas
obrigações com zelo e correção. Consistiria assim em uma capacidade de influência a terceiros.
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Para Robbins (2000), os gerentes estabelecem uma liderança formal esclarecendo às
pessoas sobre as ações esperadas e articulando esse processo de coordenação. Nesse sentido,
Drucker (2001) defende a necessidade de atenção por parte do gerente em relação à percepção
pessoal sobre as tendências contemporâneas globais. Segundo o autor, este procedimento
influenciará a forma como a organização poderá ser vista e será determinante para a tomada de
decisão. Em conjunto com Decenzo (2004), Robbins propõe que a modelagem teórica do processo
decisório seja racional, no sentido de que os gerentes devem realizar escolhas consistentes, com
valor maximizado dentro das restrições especificadas.
Oliveira (2004) sugere que o processo decisório consiste na conversão das informações
analisadas em ação. Os desafios impõem aos gerentes a busca por informações que espelham
fielmente a real situação das organizações, a fim de que a tomada da decisão seja executada
eficazmente, visando os resultados pretendidos. Assim, entende-se que o processo decisório deve
se dar de forma ágil e coerente, pois o desempenho das organizações depende da qualidade de seu
gerenciamento.
As medidas adotadas pelo gestor adquirem relevância em todas as etapas do processo
decisório, para que haja sintonia entre os objetivos pretendidos e os resultados alcançados pela
organização. Dito isso, tem-se que o processo decisório não enseja uma tarefa trivial ao
administrador, que considera as complexidades do ambiente organizacional.
Com vistas a limitar a compreensão do papel do líder nessa pesquisa, a abordagem se valerá
de perspectiva conceitual, dada por Selznick (1971), que imputou à liderança o papel de promover
o ajuste apropriado de meios e fins às novas condições do ambiente. Nesse sentido, o encargo de
definir valores especiais e uma competência particular dentro da organização é a função primordial
do líder. O autor diferencia o líder interpessoal do institucional, de forma que ao último caberia a
perícia na promoção e proteção dos valores organizacionais; e ao primeiro, a preocupação com as
relações humanas.

2.2 Economia Comportamental
Em complemento ao estudo das características peculiares às empresas do setor de espumas
de PU, que justificam o respectivo comportamento perante às ações propostas pelo PBH, planejase também verificar - a partir de alguns conceitos aprimorados pela ciência da economia
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comportamental - a existência de algum viés comercial ou tendência de mercado que porventura
poderiam influenciar na tomada de decisão do setor.
Optou-se por seguir essa linha, uma vez que se notaram atitudes incoerentes, por parte de
algumas empresas alvo, frente à lógica proposta pelo projeto. Salienta-se que essas ações não
necessariamente configuravam a decisão mais atrativa em termos econômicos às empresas, fato
esse que despertou uma espécie de curiosidade da autora em relação a essas decisões.
Simon (1997) relatou que o processo de tomada de decisão em uma organização é complexo
e o comparou com um rio que traz de seus afluentes as premissas incontáveis que constituem ou
formam um processo decisório. Sua conceituação para a racionalidade limitada levantou um
número de questões de natureza filosófica e metodológica e tornou-se um marco para
desenvolvimentos teóricos que buscaram uma forma alternativa para explicar comportamentos
humanos observados.
Partindo do pressuposto de que os indivíduos tomam decisões que não seguem estritamente
os cânones de uma racionalidade ilimitada, a Economia Comportamental explica discrepâncias
com base em um arcabouço teórico que combina princípios econômicos, psicológicos e
sociológicos (Thaler e Mullainathan, 2000)46, dedicando-se ao estudo do processo de decisão
humana.
A partir dos anos 1970, a abordagem denominada "heurísticas e vieses", proposta por
Daniel Kahneman e Amos Tversky, teve papel fundamental para conferir um novo impulso ao
tema. Esses autores desenvolveram diversos experimentos em que perceberam a existência de
efeitos recorrentes nas decisões o que os levou a propor a Teoria dos Prospectos47. De forma
alternativa à teoria da decisão mais tradicional, na proposta de Tversky e Kahneman (1974), as
anomalias são compreendidas como vieses, os quais são explicados por uma estrutura teórica que
tem como elemento-chave o uso de heurísticas. O alcance destas ideias foi grande, e sua influência
pode ser percebida em diversos campos da ciência com importantes implicações em áreas como
regulação, políticas públicas, teoria do consumidor e publicidade. (Sbicca, 2014)
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Os economistas e psicólogos que conceberam essa linha de investigação retomaram e desenvolveram críticas mais antigas ao
pressuposto neoclássico do homo economicus, como as de Simon, para quem os indivíduos dispõem de uma capacidade limitada
de processar informações. (apud Aldrighi e Milanez, 2005)
47
Demonstra que nem sempre as decisões são ótimas. A disposição humana em correr riscos é influenciada pelo modo como as
escolhas são apresentadas (framed), isto é, depende do contexto.
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Samson (2015) definiu a então Economia Comportamental como o estudo das influências
cognitivas, sociais e emocionais observadas sobre o comportamento econômico das pessoas. Esse
ramo da economia emprega principalmente a experimentação para desenvolver teorias sobre a
tomada de decisão pelo ser humano. O autor aponta que essa ciência procura demonstrar que as
decisões humanas são fortemente influenciadas pelo contexto, no qual se inclui o modo como as
escolhas são apresentadas. O comportamento varia no tempo e no espaço e está sujeito a vieses
cognitivos, emoções e influências sociais.
Contrapondo-se ao tradicional pensamento econômico, essa ciência sugere um cenário
distinto onde as decisões são tomadas levando em consideração hábitos, experiência pessoal e
regras práticas simplificadas. Buscam-se soluções satisfatórias e não há uma preocupação em
equilibrar interesses de curto e longo prazo. Nesse contexto, questões emocionais e
comportamentais são fortes influenciadores na tomada de decisão.
Ávila e Bianchi (2015) afirmam que os economistas comportamentais buscam entender e
modelar as decisões individuais e dos mercados a partir de uma visão alternativa a respeito das
pessoas. Influências psicológicas, emocionais, conscientes e inconscientes que afetam o
ser humano em suas escolhas, são tentativamente incorporadas aos modelos.
Entende-se que essa abordagem parte do pressuposto de que os indivíduos agem de maneira
irracional (Ariely, 2008), e, por essa razão, é possível definir os padrões de falhas de
comportamento e desenvolver sistemas para contenção delas (Lobel; Amir, 2009; apud Costa,
2017).
Tendo em vista essa viabilidade em influenciar de maneira sistemática o processo de
decisão humana, torna-se possível a observação do uso de estímulos de comportamento no arranjo
de várias policies, incluindo aquelas voltadas às temáticas de meio ambiente, poupança pública,
saúde e doação de órgãos.
Um nudge consiste em uma ferramenta interventiva abarcada no seio da Economia
Comportamental que funciona como estímulo de comportamento. Segundo Thaler e Sunstein
(2008):
“Um nudge [...] é qualquer aspecto da arquitetura de escolha que altera o
comportamento das pessoas de um modo previsível sem proibir quaisquer opções
nem alterar significativamente seus incentivos econômicos. Para que uma
intervenção seja considerada um mero nudge, deve ser fácil e barato evitá-la.
Nudges não são imposições.” (Thaler e Sunstein, 2008, p. 6)
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Thaler e Sunstein (2008), em uma análise aprofundada, relatam que essa influência poderia
ter ingerência na manipulação de pensamento dos cidadãos, de maneira a afrontar a autonomia
individual e a subverter a própria ideia de democracia. Por essa razão, as intervenções dessa
natureza precisam estar sujeitas ao princípio da publicidade, o qual inviabiliza a seleção pelo
governo de uma política ou a adoção de uma postura que não possa ser explicada publicamente.
Para esses autores, é provável que o nudge mais frequentemente mencionado seja o
estabelecimento de defaults (padrões), linhas de ação determinadas previamente e que somente
vigoram se o tomador de decisão não especificar nada em contrário. Prévio a esse trabalho, Johnson
e Goldstein (2003) já sugeriam que os experimentos a partir dos defaults tornavam-se
particularmente eficazes quando a tomada de decisão envolvia inércia ou incerteza.
Cumpre ressaltar que os nudges são mais bem compreendidos em relação a problemas
específicos e aos contextos do comportamento alvo. Sunstein (2014) sugeriu dez tipos diferentes
de nudges, baseados em descobertas comportamentais, para programas de políticas públicas que
podem auxiliar os tomadores de decisões a executarem uma escolha ótima, conforme quadro
abaixo:
Quadro 05: Listas de Nudges baseados em Achados Comportamentais

Tipos de Nudge

Exemplo

Regras Default

Inscrição automática em planos de poupança

Simplificação

Facilitação de formulações de inscrição

Normas Sociais

Ressaltar positivamente a ação da maioria das pessoas

Facilidade e Conveniência

Apresentação de comidas saudáveis em locais visíveis

Revelação

Apresentação do custo total de um cartão de crédito

Alertas

Textos e imagens eloquentes em maços de cigarro

Compromisso Prévio

Compromisso com ações futuras, como parar de fumar

Lembretes

E-mails que lembrem o vencimento de contas

Intenções de Implementação

Chamar a atenção sobre eventos futuros

Escolhas Passadas (sem informações)

Informar às pessoas sobre consequências de eventos passados

Fonte: Sunstein (2014).
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Interessante mencionar que o arranjo institucional do projeto, onde existem incentivos
oferecidos pelo governo às empresas que aderirem às ações propostas, propicia em grande parte o
uso desses artifícios denominados ‘nudges’. Ora, a tomada de decisão da empresa em relação à
adesão ao projeto, e posteriormente, sua total conversão tecnológica, é o ponto mais relevante do
processo para os agentes que trabalham na implementação do programa. Por um lado, percebeu-se
a instalação de ‘defaults’ na relação entre a Casa de Sistema e o Usuário Final, posteriormente
detalhada. Em complemento, tem-se que ao longo do desenvolvimento da Etapa 1 do Projeto para
o Setor de Espumas de PU, também se vislumbrou alguns exemplos, aplicados pela equipe do
projeto para lograr sucesso, tais como: Revelação, Lembretes e Intenções de Implementação. Esses
eventos serão apresentados no penúltimo capítulo dessa dissertação.
A partir da aglutinação dos conceitos dados, vislumbra-se concentrar um arcabouço teórico
para analisar a implementação do Projeto para o Setor de Espumas de PU, Etapa 1, com foco no
grupo de empresas que resolveram não aderir às ações por esse projeto propostas. Esse pequeno
grupo aparenta similaridades entre si, em especial, no processo de tomada de decisões e na reação
apresentada diante de iniciativas governamentais. Dado esse contexto, intenta-se assim conduzir
algumas análises qualitativas à ação em desenvolvimento em que o comportamento do público
alvo, almejado como um todo pelo projeto, demonstra-se receptivo em boa parte das empresas e
‘inóspito’, em uma pequena parte.
Essa revisão bibliográfica poderá auxiliar na identificação de particularidades que
permeiam as atitudes dos líderes organizacionais diante do cenário que lhes é oferecido. Em adição,
a diferença sentida na tomada de decisões das empresas que, aparentemente, operam em um meio
homogêneo poderá ser investigada sob o ângulo da economia comportamental em relação aos
respectivos parceiros comerciais.
Por fim, a implementação se faz por meio de pequenas decisões, que no decorrer das ações,
podem tornar-se grandiosas. As atitudes do público alvo trazem consequências à implementação
da política em tela, que a depender da situação poderá inclusive mudar diretrizes dantes executadas.
Ressalta-se que a análise em questão considerou o meio em que o público almejado atua e sua
reação às propostas realizadas, de forma que a abordagem conceitual adotada apresentou uma
capilaridade adequada ao abarcar o teor das ações vislumbradas pelas empresas sobre as quais recai
o foco deste trabalho, contribuindo assim para o incremento da análise da implementação
pretendida pela autora.
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3. METODOLOGIA
3.1 Estudo de Caso
A pesquisa descansa, em nível macro, em uma avaliação de processo do Projeto para o
Setor de Espumas, Etapa 1, no escopo do PBH, em que o caso em estudo refere-se às pequenas
empresas de espumas de PU que não aderiram às ações do projeto. Essas empresas apresentam
características similares em relação à forma de administração, ao corpo técnico, ao nicho comercial
e ao porte de propriedade. Ademais, as relações de mercado para o setor são operadas em padrões
relativamente homogêneos quanto às opções de insumos à manufatura de espumas de PU. Por fim,
percebeu-se reações semelhantes por parte dessas organizações às ações propostas pelo projeto.
Diante dessas particularidades, esse estudo de caso exploratório consistirá assim em uma
investigação a ser executada sob a ótica de duas partes envolvidas: o implementador do Projeto
para o Setor de Espumas de PU e o público-alvo.
Em relação à primeira parte, tem-se que segue relevante ao estudo a posição dos
implementadores e gestores da ação, a fim de se obter subsídios e respaldos a respeito da lógica da
execução, per si, das atividades em prol do cumprimento dos objetivos do projeto. Quanto ao
segundo, busca-se a compreensão da dinâmica da interação de algumas características contextuais
presentes nas empresas de espumas de PU priorizadas, propiciando assim uma reflexão sobre o
impacto de seu comportamento no contexto da política governamental.
Parte-se do pressuposto de que o Projeto para o Setor de Espumas de PU, no âmbito do
PBH, constitui um meio efetivo para o cumprimento dos objetivos governamentais perante o
Protocolo de Montreal, e empresariais perante o mercado; de forma que a lógica racional induz à
adesão das empresas alvos a suas atividades, no entanto, a realidade do setor produtivo é mais
complexa do que esse cenário e nem sempre o quadro planejado se cumpre.
De acordo com Yin (2001), em comparação com outros métodos, a grande vantagem da
utilização de estudos de caso é a capacidade de examinar de forma aprofundada um caso em seu
contexto real. Nesse sentido, uma pesquisa de estudo de caso permite investigar tópicos
importantes que não são facilmente abordados por outros métodos. O autor ressalta que:
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“O estudo de caso permite uma investigação para se preservar as características
holísticas e significativas dos eventos da vida real – tais como ciclos de vida
individuais, processos organizacionais e administrativos, mudanças ocorridas em
regiões urbanas, relações internacionais e a maturação de alguns setores. Como
esforço de pesquisa, o estudo de caso contribui, de forma inigualável, para a
compreensão que temos dos fenômenos individuais, organizacionais, sociais e
políticos (...) a clara necessidade pelos estudos de caso surge do desejo de se
compreender fenômenos sociais complexos. ” (Yin, 2001, p. 21)

Para Graham (2010), a riqueza da vida organizacional pública não está em suas bases de
dados, mas sim nas pessoas, suas histórias e na forma como elas enfrentaram problemas, com maior
ou menor êxito. Igualmente se aplica à riqueza do estudo das políticas públicas e da gestão. Nada
acontece no vazio. O governo oferece um contexto repleto de complexidades, dramas e
ambiguidades. Captar essa combinação de elementos é a vantagem dos estudos de caso, seja para
o conhecimento da prática, seja para o estudo.
Dito isso, é oportuno lembrar que o método de estudo de caso apresenta prós e contras Odell
(2001) elencou as principais vantagens a seguir: a) viabilização em precisar distinções e estimular
a criação de novos conceitos, tipologias e hipóteses, dado o contato com exemplos concretos dos
eventos e comportamentos sobre o qual se deseja generalizar; b) facilitação para documentar
processos; c) suporte empírico mais enfático a uma hipótese do(s) caso(s) em questão; d) relatório
de mais informações quando comparado a um estudo estatístico com o mesmo objeto; e por fim,
e) provisão de uma compreensão mais rica do fenômeno estudado, com evidências e raciocínio
mais detalhados sobre o processo e referido contexto do que com métodos estatísticos.
O contato com a realidade do objeto de pesquisa nos permite vislumbrar novas opções de
peculiaridades sobre determinados fenômenos, que vão além da estatística. Nesse sentido, esse
método tornou-se excepcionalmente ideal para analisar um dado grupo de atores de uma política
ainda vigente, sob o prisma de uma lista de variáveis envolvidas na implementação de uma ação,
proposta por Mazmanian e Sabatier (1983), a fim de elucidar em especial o apoio do público alvo
à política em tela e o engajamento e capacidade gerencial dos implementadores.
Em contraponto, Odell (2001) também postulou que há desvantagens no modelo, tais como:
a) representatividade dos casos pode ser afetada a partir de exemplos atípicos; b) os métodos de
estudos de casos, via de regra, são mais fracos do que os métodos estatísticos para testar uma teoria;
e c) o estudo de caso proporciona menor precisão em magnitudes de efeitos causais e importância
relativa de diferentes causas que os métodos estatísticos. Assim, observa-se que a principal crítica

43

à adoção de métodos de estudo de caso sejam os problemas de “validade externa”, relacionada à
capacidade que esses estudos têm de produzir inferências válidas e confirmáveis para além dos
casos tratados (Silveira Ev e Gomes, 2014).
De fato, há limitações no método e na pesquisa em questão, que recaem principalmente na
análise do público-alvo, ou seja, nas organizações a serem entrevistadas. Percebe-se uma boa
receptividade à entrevista por parte da empresa que aderiu às atividades do Projeto e uma certa
relutância por parte das empresas que, por seu turno, não aderiram48. Logo, por mais que se apelasse
à empatia junto àqueles, a pesquisadora, que também é gestora do projeto, encontrou dificuldades
em entrevistar organizações previamente selecionadas, necessitando valer-se por vezes de relatos
secundários, a fim de completar o raciocínio sobre uma dada análise.

3.2. O Arranjo do Estudo de Caso
Para Yin (2001), há alguns passos que devem ser adotados na definição de um estudo de
caso: a definição conceitual do caso, a necessidade de uso de uma teoria de suporte, e a escolha
entre a realização de estudo de um único ou múltiplos casos.
A definição conceitual enseja uma etapa fundamental do estudo, e conforme o autor,
auxiliará na organização da pesquisa. A depender do desenvolvimento da investigação, podem
também ser realizados ajustes nas perguntas de pesquisa e na revisão de literatura realizada.
No estudo em tela, a definição do caso concreto deu-se previamente ao caso conceitual,
tendo em vista que o objetivo maior desde os primórdios já vislumbrava uma avaliação de processo
com foco nas pequenas empresas desse nicho que não aderiram às ações propostas pelo projeto. O
momento de contextualização do PBH foi propício ao questionamento posto na pergunta de
pesquisa, considerando a instituição de novo marco regulatório, que proíbe a importação de uma
dada substância, que viria a impactar positivamente as ações estipuladas no projeto supracitado.
O objetivo geral deste trabalho descansará assim na análise de implementação da Etapa 1
do Projeto em tela, com foco nas pequenas empresas de PU, que não aderiram às ações por ele
propostas, utilizando-se do arcabouço teórico dado por Mazmanian e Sabatier (1983) para atingir
sua finalidade. Ademais, complementarmente, a título de objetivo específico, far-se-á uma
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Houve a intenção em entrevistar mais de uma empresa que não aderiu às ações do projeto.
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avaliação de determinadas características essenciais desse grupo de organizações, a fim de elucidar
e compreender atitudes relevantes dessas empresas e suas implicações para o desenvolvimento das
atividades nas etapas do programa. Para isso, os estudos se valerão de concepções teóricas e
conceituais dos trabalhos de Schein (2009), Selznick (1971). Em complemento, a pesquisa também
utilizará conceituações de alguns autores dedicados ao estudo da economia comportamental, com
o intuito de melhor compreender a tomada de decisões do público alvo da pesquisa.
Sobre a análise dos casos, Yin (2001) explica que o estudo de um único caso permite maior
aprofundamento, enquanto o estudo de múltiplos fortalece os achados da pesquisa. Essa pesquisa
focará um estudo de caso único, cujo objeto se remete às pequenas empresas manufatureiras de
espumas de PU, que não aderiram ao Projeto para o Setor de Espumas de PU, no âmbito do PBH.
Como dito, o caso já estava pré-determinado, antes mesmo da escolha metodológica e da definição
conceitual.
A seleção do caso, no âmbito do PBH, recai sobre o destaque dado às ações de proteção da
camada de ozônio, na pasta ambiental. Ao longo de sua execução, as principais metas dos
programas desenvolvidos sob essa abordagem foram alçadas com êxito, elevando o País a uma
categoria premiada no âmbito do Protocolo de Montreal. Dentre outros prêmios, a Unidade
Nacional de Ozônio49 recebeu o troféu “The Montreal Protocol Implementers Award”, concedido
por ocasião do 20º Aniversário do Protocolo de Montreal, em 2007. Desde então, o número de
iniciativas voltadas à proteção da camada de ozônio tendeu a expandir-se cada vez mais, marcando
o engajamento e o compromisso do País perante as metas pactuadas junto ao Protocolo de
Montreal.

3.3 Coleta de Dados
Yin (2001) explica que é possível utilizar-se tanto de dados quantitativos, quanto
qualitativos em estudos de caso. O autor assinala que bons estudos de caso se beneficiam de
múltiplas fontes de evidência, dentre as quais acervo documental; dados de arquivos; entrevistas;
observações diretas; observação participante; e artefatos físicos. Nesse contexto, ressalta que, ao
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No Brasil, é representada por equipe lotada no Ministério do Meio Ambiente. (National Ozone Unit)
https://ozone.unep.org/sites/ozone/files/Meeting_Documents/mop/19mop/MOP-19-1-Ad1E.pdf
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colher os dados, a ideia principal é "triangular" ou estabelecer linhas convergentes de evidências
para tornar os resultados mais robustos.
Essa investigação se faz por meio de dados primários e secundários. No que se refere à
estrutura deste trabalho, tem-se que a leitura e interpretação de acervo documental institucional foi
basilar à construção do capítulo referente ao PBH, bem como ao Projeto para o Setor de Espumas
de PU. Ademais, considerou-se vasta literatura a respeito de cultura organizacional, liderança e
economia comportamental a fim de redigir uma revisão bibliográfica que respaldasse as
informações contidas no referencial teórico.
Boni e Quaresma (2005) relatam que as entrevistas consistem em uma forma de o
pesquisador coletar dados não obtidos via pesquisa bibliográfica e observação. Os autores tratam
de diversos tipos de entrevistas, que apresentam como as mais utilizadas nas Ciências Sociais:
estruturada, semiestruturada, aberta, com grupos focais, história de vida e projetiva.
Assim, parte da análise dos dados será realizada a partir de entrevistas e questionários
semiestruturados com o público-alvo principal do projeto, ou seja, as empresas do setor de espumas
de PU. Priorizou-se o contato com uma empresa parceira do projeto, bem como uma empresa que
não aderiu às ações propostas, e outra, que aderiu a posteriori50.
Para além do público-alvo, a análise dos dados também envolverá as ações dos gestores do
PBH e do Projeto para o Setor de Espumas de PU, os quais também serão submetidos a entrevistas
e aplicação de questionários semiestruturados. Vislumbra-se com essa escolha identificar
características da formulação e execução das ações supracitadas, para a partir daí compreender o
significado delas no contexto do público-alvo priorizado. Com esses insumos, será possível ter uma
visão ampliada do desenho dado. Ademais, a título de complementar os estudos, um especialista
para o setor de espumas também será entrevistado.51
As observações da pesquisadora52 coletadas ao longo da execução do projeto - tanto em
relação às empresas, como aos gestores - serão aglutinadas nessa investigação. Além das
observações próprias, ganharão espaço na análise em tela as observações dos gestores, especialista,
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As principais empresas alvejadas no estudo se situam nas regiões sudeste e sul do País.
Um dos especialistas, internacional, pertence à equipe composta para o projeto no PNUD, logo sua identificação está abarcada
no grupo relativo ao agente implementador.
52
Por conta de ser uma observadora participante, a autora também se valeu do viés adquirido ao longo da implementação das ações
do projeto, inclusive para a busca de respostas às questões que por ventura não conseguiram ser atendidas nas entrevistas.
51
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e também das empresas colhidas pela pesquisadora por ocasião de missões conjuntas desenvolvidas
entre o MMA e o PNUD junto ao público alvo.
Na amostra escolhida, sob o prisma do público alvo, foram entrevistados representantes de
uma empresa que aderiu e outra, que não aderiu às ações do projeto; e de uma empresa que a
princípio havia decidido não aderir, mas posteriormente concretizou sua adesão às ações em tela.
Sob o prisma dos coordenadores e implementadores do projeto, foram realizadas entrevistas com
representantes da coordenação do projeto, no MMA, bem como de sua implementação, no PNUD.
Em complemento, entrevistou-se um especialista no assunto que presta serviços às empresas do
setor.
No total, realizaram-se oito entrevistas, que seguiram o roteiro proposto, contido nos anexos
deste trabalho. A análise desses feitos buscou identificar informações, observações e achados que
por ventura pudessem remeter ao comportamento e tomada de decisão apresentados diante da
proposta sobre a adesão das empresas às ações do projeto em tela.
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4. PRODUTOS DA ANÁLISE DO ESTUDO REALIZADO
4.1 Ótica do Coordenador e do Implementador do Projeto
Conforme relatado, a coordenação do PBH é exercida pelo MMA. Isso inclui a coordenação
da implementação dos projetos pelo programa abarcados, bem como a tomada de decisão que
orienta a execução das atividades. As atividades constantes do Documento de Projeto postulam as
ações do coordenador e do ente implementador53.
O PBH vem atingindo seu objetivo com sucesso. Em conjunto com as demais SDOs que o
País consumiu, percebeu-se de fato uma redução do consumo dos HCFCs. Conforme apresentado
no Quadro 01, Cronograma de Eliminação do Consumo dos HCFCs no Brasil, a meta do País junto
ao Protocolo de Montreal consistia no banimento de 16,6% dos HCFCs no consumo brasileiro até
o ano de 2019. De acordo com informações obtidas pelo CTF/APP, o País já havia eliminado um
total de 37,75% no consumo dos HCFCs. Esse montante está bem próximo da meta estipulada para
o ano de 2020, que se traduz em uma eliminação de 39,3% em referência à linha de base estipulada.
Com o cumprimento no disposto do Artigo 15 da IN nº 04/2018 do Ibama, em 01/01/2020, esperase atingir e quiçá ultrapassar essa meta posta a partir da redução da importação do HCFC-141b
para a manufatura de espumas de PU.
O quadro e o gráfico abaixo retratam o histórico das importações brasileiras, incluindo todas
as SDOs54.

53

Informações dispostas no documento do Projeto BRA/12/G76.
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http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80179/Historico%20Consumo%20SDOs%20e%20HCFCs.pdf
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Quadro 06: Histórico do Consumo de SDOs no Brasil (toneladas PDO)

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Total
SDOs

CFC

HCFC

Brometo de
Metila

26560
32578
11572
13214
11519
4569
10420
13126
11376
7412
3589
4485
3150
2077
1336
1509
1305
1462
1207
1046
1388
1189
1165
1026
875
837
826

8933,6
9817,8
10778,2
10895,7
10872,0
9809,7
9542,9
11612,0
9275,1
6230,9
3000,6
3224,3
1870,5
967,2
376,8
305,3
284,3
46,9
-13,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

220,0
219,1
314,6
400,8
304,2
372,6
483,2
476,0
902,7
756,0
716,0
766,0
857,6
847,2
953,6
1151,4
1021,1
1415,5
1239,0
1046,4
1387,9
1189,3
1164,7
1025,8
875,3
837,3
826,3

688,2
686,6
564,3
667,0
844,6
756,6
578,3
275,5
430,7
257,6
238,5
218,6
191,2
259,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Brometo
de
Metila
(QPS*)

210,6
80,0
73,1
33,8
79,3
50,7
44,5
53,5
43,8
33,9
42,4
17,0
50,2

CTC

Halon

M.
Clorof.

HBFC

15906,6
20454,7
-759,3
933,0
-647,5
-6396,7
-194,7
662,2
767,2
163,1
-385,7
274,4
222,1
0,0
0,1
50,3
0,0
0,0
-18,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

62,00
36,00
20,00
20,00
22,00
22,00
10,00
3,00
0,00
4,60
20,00
2,10
9,00
3,00
5,00
1,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,00

750,0
1364,0
654,5
297,0
123,2
4,4
0,0
97,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

*QPS: Quarentena e Pré-embarque. Até 2005, não havia discriminação do uso para QPS do total do consumo de brometo de metila. O Protocolo de Montreal não
proíbe o uso de brometo de metila em atividades de quarentena e pré-embarque para commodities agrícolas. Os dados de QPS não foram considerados para o gráfico.

Fonte: Ministério do Meio Ambiente (2019).
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Gráfico 01: Consumo de SDOs no Brasil (toneladas PDO)
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A título de melhor constatação, cumpre salientar uma análise da série a partir do ano de
2012, data oficial do lançamento do Programa. Essa queda, em muito, deve-se ao programa como
um todo, uma vez que se nota que a partir desse período, inicia-se uma sequência decrescente da
importação de HCFCs, impactando acentuadamente o consumo dessas substâncias no País.
O consumo das demais SDOs (CFCs, Halons, CTC, Metil Clorofórmio e Brometo de Metila
para atividades agrícolas) encontra-se totalmente banido no Brasil55. Um destaque a ser
considerado reside na liberação do uso do Brometo de Metila para procedimentos quarentenários
e fitossanitários visando a exportação e a importação das seguintes culturas: abacate, abacaxi,
amêndoas, amêndoas de cacau, ameixa, avelã, café em grãos, castanha, castanha de caju, castanhado-pará, copra, citrus, damasco, maçã, mamão, manga, marmelo, melancia, melão, morango,
nectarina, nozes, pêra, pêssego e uva. Ademais, a substância é permitida para o tratamento de
embalagens de madeira, utilizadas na importação e exportação dessas commodities. Para essas
finalidades, não há solicitação de controle por parte do Protocolo de Montreal.
No que concerne aos tipos específicos de HCFCs, também se percebe uma série decrescente
de importação. Em relação ao HCFC-141b, principal substância visada pelo Projeto para o Setor
de Espumas de PU, as importações a princípio seguiram essa tendência em queda.
A coordenação do programa atribui a queda na importação, entre os anos 2012 e 2016, às
ações do supracitado Projeto, que provê incentivos para o banimento do HCFC-141b e a adoção
do uso das substâncias alternativas, detentoras de zero PDO e baixo GWP, em substituição.
Contudo, esse cenário não foi constatado nos dois últimos anos. É notório que a partir de
2017, houve uma elevação na importação dessa substância no País, que segue crescente no ano
posterior, 2018.
Acredita-se que à medida que o prazo dado pela IN nº 04/2018 do Ibama se aproxima, os
importadores tendem a importar o máximo da cota permitido, a fim de produzirem e/ou realizarem
a manutenção de estoque da substância. Muito provavelmente, para o ano de 2019, a importação
atingirá o limite da cota, tendo em vista ser o último ano antes da proibição da importação desse
composto. Essa realidade está descrita no quadro e no gráfico abaixo56:

55

Disponível em http://www.mma.gov.br/clima/protecao-da-camada-de-ozonio/substancias-controladas-pelo-protocolo-demontreal
56
O
quadro
e
o
gráfico
nessa
seção
relatados
estão
disponíveis
no
link
http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80179/Historico%20Consumo%20SDOs%20e%20HCFCs.pdf
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Quadro 07: Histórico do Consumo dos HCFCs no Brasil (toneladas PDO)

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Total
HCFCs
220,00
219,10
314,60
400,80
304,20
372,60
483,20
476,00
902,70
756,00
716,00
766,00
857,60
847,20
953,60
1151,40
1021,10
1415,50
1239,00
1046,40
1387,87
1189,25
1164,74
1025,81
875,29
837,25
826,30

HCFC-22

HCFC-141b

HCFC-123

HCFC-124

HCFC-142b

HCFC-151

HCFC-225

235,00
253,94
297,33
315,87
335,75
336,77
521,53
349,80
404,76
409,89
429,26
432,64
488,38
562,98
582,95
753,10
831,01
627,48
936,10
784,10
787,64
701,67
610,60
552,78
485,70

144,35
136,40
380,77
405,22
309,27
353,28
426,66
413,44
459,54
573,85
432,61
649,31
393,76
408,13
443,06
400,56
371,03
314,94
260,90
284,56
338,40

0,30
1,66
0,09
0,40
0,17
0,50
0,29
0,66
0,27
0,93
0,41
0,20
0,40
0,89
3,42
0,00
0,06
0,00
-0,06
0,30
0,20

1,37
1,21
0,30
0,43
0,38
2,22
1,26
0,36
4,48
11,45
3,66
8,49
6,97
5,43
4,51
3,62
2,49
5,24
1,52
0,95
0,60

1,41
0,00
0,00
0,17
0,07
0,13
0,01
0,00
0,98
2,14
1,47
4,37
6,84
4,46
0,78
0,97
3,51
3,96
2,32
-1,33
1,40

0,00
0,00
0,00
0,00
1,33
-0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,13
0,06
0,00
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Fonte: Ministério do Meio Ambiente (2019).
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Urge mencionar que o processo de planejamento das atividades do PBH levou em
consideração lições aprendidas do finalizado PNC, que contribuiu para a criação de uma estrutura
sustentável no País, com vistas ao gerenciamento do passivo de CFCs. Apesar de serem compostos
diferentes, sempre que possível, o Programa utilizou-se dessa estrutura para o gerenciamento dos
HCFCs57.
Além disso, a partir da implementação do PNC, também se percebeu que a interação com
o setor privado, por meio de instrumentos formais, foi importante para garantir que as atividades
planejadas atendessem às expectativas do setor usuário de CFCs no Brasil. Nesse sentido, no
âmbito do PBH, destaco a atuação tanto do PROZON como do GT-HCFCs, que foram primordiais
para viabilizar o diálogo entre Governo e iniciativa privada. Em ambos, as tratativas de novas ações
regulatórias foram previamente discutidas com os setores impactados, garantindo a maior
transparência dos atos e o melhor alcance gradativo das metas previstas.
De fato, a partir da entrevista com representante da coordenação do Programa, coletou-se a
seguinte informação:
O PBH foi elaborado de forma participativa, sob a Coordenação do Ministério do
Meio Ambiente, com a visão das questões globais relacionadas ao tema e dos
compromissos assumidos pelo Estado Brasileiro ao ratificar e se tornar Parte do
Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio. O
MMA, que é o ponto focal técnico para as ações decorrentes da implementação
do Protocolo de Montreal no Brasil, participou ativamente das discussões e
decisões com a preocupação de compatibilizar os interesses globais ambientais e
as especificidades e condições do País em cumprir os compromissos
estabelecidos. É um programa que reflete a história de sucesso do Protocolo de
Montreal por conter todos os elementos para o alcance das metas estabelecidas. O
sucesso do Programa é decorrente do comprometimento e parceria entre os atores
que de alguma forma tem competência sobre o tema, cada um se
responsabilizando pelas ações de sua respectiva área de competência. (GESTOR
Nº 1 DO NÚCLEO DE OZÔNIO, MMA, 2019)

A partir disso, verifica-se que desde o planejamento das atividades do Programa, o setor
interessado esteve presente. As empresas que viriam a sofrer os maiores impactos não foram
surpreendidas por atos regulatórios publicados, uma vez que esses já vinham sendo anunciados
desde o início, por ocasião da criação do programa e seu cronograma de eliminação dos HCFCs.
57

Informações disponíveis no link
http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80179/PBH_Etapa_1_diagramado_versao_final_copy_copy.pdf
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Ademais, em cada Instrução Normativa, publicada pelo IBAMA, houve um processo de consulta
pública que o antecipou, além da publicização da informação nos sítios eletrônicos do MMA e
PNUD, bem como das convocatórias para a participação em reuniões do GT-HCFCs.
O Projeto para o Setor de Espumas de PU – Etapa 1 foi a primeira ação do PBH que
contemplou o maior número de empresas beneficiadas. Essas empresas foram selecionadas por
meio de busca ativa conforme critérios de elegibilidade às ações do projeto, como relatado:
As informações base para a elaboração do PBH – Etapa 1 (setor de espumas)
foram obtidas a partir de uma pesquisa de mercado realizada entre 2009 e 2011
com a participação de representantes do Ministério do Meio Ambiente e PNUD.
Nesta pesquisa de mercado, foram mapeados o consumo de HCFC para o setor de
espumas, identificados os setores e realizada uma busca por empresas registradas
e verificação parcial da linha de base de consumo, equipamentos e elegibilidade.
A premissa básica para a seleção das empresas eram os critérios de elegibilidade
estabelecidos pelo FML: ou seja, empresas fundadas antes de 21 de setembro de
2007 e com capital de país A5. (GESTOR DA UIM, PNUD, 2019)
(...) Ele (o PBH) foi construído de forma participativa por Governo, setor privado
e sociedade, de forma a haver equilíbrio entre o cumprimento do Protocolo de
Montreal pelo país e sustentabilidade da indústria brasileira diante das mudanças
tecnológicas que a eliminação dos HCFCs promove. A elaboração de ambas as
etapas do PBH perpassara, primeiro, por mapeamento do mercado brasileiro
consumidor de HCFCs e, segundo, pela identificação dos setores maduros o
suficiente para adotarem tecnologias alternativas aos HCFCs. Em seguida, a partir
da análise do estudo realizado, definiu-se a estratégia que seria adotada pelo país,
sempre em consulta com associações do setor privado e com outros órgãos do
setor público envolvidos com a temática, por meio do Grupo de Trabalho GTHCFCs e do Comitê Interministerial para a Proteção da Camada de Ozônio PROZON. (GESTOR Nº 2 DO NÚCLEO DE OZÔNIO, MMA, 2019)

O Programa é visto como um meio que dispõe de capacidade técnica, financeira e estrutural
adequada. Tanto o órgão coordenador, como o ente implementador reforçam essa afirmativa. A
representante do ente implementador detalha um pouco mais a divisão dos recursos oriundos do
FML para a gestão das atividades do Projeto:

(...) No caso do Projeto do Setor de Espumas de PU, implementado pelo PNUD,
os recursos financeiros aprovados pelo Fundo Multilateral para a implementação
do Protocolo de Montreal envolvem recursos referentes à gestão das atividades
necessárias à implementação e os recursos para a implementação dos projetos de
conversão industrial, propriamente dito. Os recursos referentes à gestão das
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atividades permitem a contratação de uma equipe técnica especializada para
auxiliar as empresas na sua conversão, a gestão administrativa dos projetos, a
manutenção da infraestrutura necessária para a execução do trabalho, o
pagamento das taxas administrativas da agência implementadora, etc. (...) Quanto
aos recursos para a implementação dos projetos de conversão industrial, também
há que se ressaltar que há casos em que os recursos destinados à conversão das
empresas não são suficientes, havendo, portanto, necessidade de que as empresas
aportem contrapartidas. (GESTOR DA UIM, PNUD, 2019)

O aporte de contrapartidas por parte dos beneficiários está contemplado no escopo do
projeto. Além de ser uma ação que visa complementar as atividades e as manutenções na planta
fabril providos pelo projeto, a contrapartida também enseja uma sinalização por parte dos
empresários em concretizar a finalidade maior aspirada pelos órgãos coordenador e implementador
do projeto: a erradicação total do uso do HCFC-141b na cadeia de produção do setor de espumas
de PU.
O repasse de recursos financeiros se dá entre o FML e o PNUD, não envolvendo
diretamente a Conta Única do Tesouro, configurando assim recurso extraorçamentário. Entre o
PNUD e a empresa, se estabelece um contrato de serviços, dividido em etapas. A cada etapa
cumprida, é realizado o pagamento. O montante total desse pagamento configura a assistência
financeira provida pelo projeto, através do FML. Em entrevista, a seguinte informação relata em
maiores detalhes esse trâmite:
O mecanismo estabelecido pelo PNUD para o repasse de recursos é o contrato de
serviços, quer seja para subprojetos individuais ou para subprojetos em grupo. Em
ambos os casos, os contratos estabelecem “produtos” que resultaram na conversão
industrial da empresa. Para comprovar a execução desses produtos, as empresas
devem apresentar relatórios que demonstrem a execução das atividades
necessárias para a conversão da empresa. (GESTOR DA UIM, PNUD, 2019)

O detalhamento do contrato varia em função do subprojeto. Cumpre recordar que há dois
tipos de subprojetos em tela: em grupo e individuais. Os subprojetos em grupo são caracterizados
pelo gerenciamento dado por uma Casa de Sistema ao Usuário Final, a fim de atingirem a conversão
tecnológica demandada para a eliminação do uso de HCFCs. As empresas enquadradas nessa
modalidade apresentam consumo inferior a 25 toneladas/ano de HCFC-141b. Os subprojetos
individuais são caracterizados pela implementação direta pela própria empresa beneficiária,
Usuária Final, na condução do processo de conversão tecnológica, não havendo, portanto,
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intermediários nesse caso. As empresas enquadradas nessa modalidade apresentam um consumo
igual ou superior a 25 toneladas/ano de HCFC-141b.
O repasse financeiro direto às empresas também é fruto de uma lição aprendida: “Os
usuários finais não estão dispostos a correr o risco de utilizar práticas não usuais, por este motivo,
torna-se necessário o uso de incentivos financeiros58”. Destaco que no início das ações do projeto,
o ano de 2020 e a proibição de importação do HCFC-141b configuravam uma realidade distante
para o setor, de forma que o provimento de recursos financeiros ao público alvo fez-se necessário
para atrair um maior número de empresas ao engajamento às ações do projeto.
Pontua-se que, para a Etapa 1 do PBH, as empresas que não se engajaram às ações do
projeto, não poderão acessar os recursos dele oriundos e se desejarem manter-se nesse nicho de
mercado, serão obrigadas a migrar a tecnologia para uma alternativa ao HCFC-141b a partir de
recursos próprios.
Uma característica observada ao longo do processo consiste no fato de que a empresa que
já se converteu, parte em vanguarda e já consegue conquistar novos mercados com as tecnologias
alternativas. Há algumas inclusive que se dedicaram a realizar marketing comercial sobre esse fato
e conseguiram angariar novos clientes em prol da causa ambiental. A própria equipe do Programa
premia as empresas convertidas com um quadro (Figura 1) em eventos comemorativos, tal qual o
Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio (Figura 2).
Figura 01: Quadro entregue às empresas convertidas a tecnologias alternativas ao HCFC-141b, beneficiárias
do PBH

Fonte: PNUD (2017).

58

Disponível no Documento referente à Etapa 1:
http://mma.gov.br/images/arquivo/80179/PBH_Etapa_1_diagramado_versao_final_copy_copy.pdf
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Figura 02: Comemoração do Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio

Fonte: Flickr (2017)59.

As expectativas dos coordenadores e implementadores do Projeto são bastante positivas
quanto a seus resultados. O MMA pretende que o País cumpra integralmente o cronograma dado
para a eliminação dos HCFCs, ao passo que o PNUD almeja o maior número de conversões
possíveis para as empresas do setor, atuando em concordância com os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Ambos, em sintonia, coordenador e implementador

acreditam que o PBH, em especial o Projeto para o Setor de Espumas de PU, é um instrumento
viável e favorável para concretizar essas metas.
A expectativa do Ministério do Meio Ambiente em relação aos resultados
alcançados com a Etapa 1 do PBH são as melhores possíveis pois os dados do
consumo reportados anualmente comprovam que o Programa vem cumprindo
com as metas a que se propôs. A parceria com o setor privado, construída ao longo
dos anos de elaboração e implementação do PBH, fez com que o Governo e o
setor produtivo caminhassem juntos neste processo, preocupando-se com as
questões ambientais sem esquecer a viabilidade técnica e econômica da
substituição dos HCFCs por substâncias alternativas que não destroem a camada
de ozônio nem contribuem para o aumento da temperatura global. (GESTOR Nº
1 DO NÚCLEO DE OZÔNIO, MMA, 2019)
A expectativa do PNUD é realizar, até o final de 2019, a conversão de cerca de
220 micro, pequenas e médias empresas do setor de espumas de PU, (...)
fortalecendo assim o mercado nacional de produção espumas de PU para uma
atuação consonante com o cenário mundial. Esse resultado é bastante expressivo
59

Disponível na rede social ‘Flickr’, perfil ‘Protocolo de Montreal Brasil’. O ano de 2017 foi o último que teve a comemoração de
entrega dos quadros. Devido a restrições eleitorais, essa comemoração não ocorreu em 2018.
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para o PNUD, pois auxilia o governo brasileiro no cumprimento do acordo que o
País estabeleceu junto ao Protocolo de Montreal para a Etapa 1 do PBH e, também
porque dialoga diretamente com três ODS. A atuação direta do PNUD junto às
empresas convertidas possibilitou a ampla divulgação das tecnologias alternativas
às SDOs na produção de espumas de PU, com zero potencial de destruição do
ozônio e baixo potencial de aquecimento global; e a implementação dos projetos
de investimento para a conversão industrial auxiliaram na disseminação de novas
tecnologias ambientalmente adequadas, no aprimoramento da infraestrutura e
segurança de operação do parque industrial do setor de espumas (Objetivo 9 –
Indústria, Inovação e Infraestrutura). O trabalho de conscientização e divulgação
de informações, quer seja da população, quer seja do setor produtivo quanto à
importância da não utilização de SDOs em seus produtos, auxiliaram na
conscientização de consumo e produção responsáveis (Objetivo 12 – Consumo e
Produção Responsáveis). Adicionalmente, as ações desenvolvidas que
eliminaram o uso das SDOs, contribuíram para a mitigação de impactos adversos
para o regime climático. (Objetivo 13 – Ação Contra à Mudança Global do
Clima). (GESTOR DA UIM, PNUD, 2019)

4.2 Ótica do Público-Alvo
Conforme afirmado no capítulo referente à Metodologia deste trabalho, a autora deparouse com uma certa limitação em relação a entrevistas com alguns stakeholders presentes no públicoalvo60. Dessa forma, visando preservar a maior coerência possível com a realidade do setor, essa
investigação também contou com relatos de especialistas para o setor de espumas de poliuretano,
que são próximos às empresas alvejadas. Tais atores detêm conhecimento sobre o raciocínio dos
líderes dessas empresas e a lógica que operam 61.
De acordo com o descrito no documento referente à estratégia da Etapa 1 do PBH, tem-se
62:

“Pesquisa realizada por consultores do PNUD aponta que o consumo de HCFC141b está concentrado no Setor de Espumas, no qual existem centenas de
empresas majoritariamente nacionais, de portes variados, distribuídas
heterogeneamente no País (...) As empresas nacionais serão o objeto deste
programa para a conversão industrial na Etapa 1. ” (MMA, 2011)
60

Percebeu-se que não houve a devida ‘dissociabilidade’ do papel da autora enquanto gestora do projeto e estudante de mestrado
por parte de alguns atores do público-alvo almejado.
61 Conforme mencionado anteriormente, o especialista internacional em espumas de PU pertence à equipe implementadora do
PNUD.
62
PEREIRA, G. Levantamento e Análise de Dados sobre HCFCs no setor de Refrigeração em Ar Condicionado. Brasília: PNUD,
2010 e; FERREIRA, C. Levantamento e Análise de Dados sobre HCFCs no setor de Espumas. Brasília: PNUD, 2010. Disponível
no link: http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80179/PBH_Etapa_1_diagramado_versao_final_copy_copy.pdf
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O Brasil é um país diversificado em muitos aspectos, e para o nicho empresarial do setor
de espumas de PU, essa realidade não é diferente. Há desde grandes conglomerados multinacionais
até pequenos Usuários Finais que manufaturam esse produto. O escopo do projeto, devido às
condições exaradas pelo FML, focou em grande parte as micros, pequenas e médias empresas. Esse
é o perfil das organizações consumidoras do HCFC-141b como agente de expansão para espumas
de PU, beneficiárias do projeto.
As empresas de maior porte consistem nas Casas de Sistemas e naquelas que compõem os
subprojetos individuais, ou seja, Usuárias Finais detentoras de um consumo de agente de expansão
superior a 25 toneladas por ano.
De fato, as Casas de Sistemas são empresas maiores, que formulam as tecnologias a partir
da aquisição de HCFC-141b de um importador credenciado63, e as vendem aos Usuários Finais,
empresas menores, que compram as formulações prontas para serem operadas em suas plantas
fabris. No entanto, mesmo as Casas de Sistemas nacionais engajadas às ações do projeto não
chegam a configurar como indústrias de grande porte ou grandes conglomerados.
A título de melhor compreensão do leitor a respeito da relação entre as Casas de Sistemas
e os Usuários Finais, segue o gráfico abaixo:
Figura 03: Fluxograma do Setor de Espumas de PU

Fonte: MMA (2011)64.

63
64

Existem Casas de Sistemas que conseguem importar a substância, pois são cadastradas no CTF/APP.
Disponível no link http://mma.gov.br/images/arquivo/80179/PBH_Etapa_1_diagramado_versao_final_copy_copy.pdf
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As empresas multinacionais, normalmente grandes conglomerados, são consideradas não
elegíveis às ações do projeto por deterem capital de Países A2. No entanto, na condição de Casas
de Sistemas, elas podem auxiliar na conversão tecnológica, tão somente, dos Usuários Finais, que
ensejam respectivos clientes e que atendam às condições dadas pelo FML para acessar os recursos
financeiros (100% de capital de País A5 e criação de pessoa jurídica anterior à 21/09/2007).
A Etapa 1 do projeto é composta aproximadamente por 220 empresas. Cerca de 11% desse
grupo é constituído por Casas de Sistemas e Usuários Finais detentores de elevado consumo de
agente de expansão. O restante é formado por pequenos Usuários Finais, que detêm um baixo
consumo.
Conforme entrevista realizada com um consultor internacional, colheu-se a seguinte
informação:
Há uma grande diversidade (...) e as empresas do Brasil são muito diversas no
sentido de capital e de tamanho. São muito diferentes em tecnologias e capacidade
tecnológica. Para realizar uma migração tecnológica são necessários recursos
financeiros, capacidade tecnológica e nem todas as empresas detêm esses
requisitos para enfrentar o desafio dessa migração. (...) A nível de usuários finais,
há uma grande porcentagem de empresas familiares; quanto às Casas de Sistemas,
há algumas que são familiares ou de um dono só. (ESPECIALISTA
INTERNACIONAL EM ESPUMAS DE PU, PNUD, 2019)

Cumpre mencionar que é no citado grupo de pequenos Usuários Finais que foram
identificadas empresas resistentes a se engajarem ao projeto e ao PBH, como um todo. Essas
pequenas empresas, em geral, apresentam uma composição familiar em suas cúpulas decisórias e
essa regra não foi uma exceção, tendo em vista que nas empresas estudadas nessa pesquisa,
verificou-se a presença de administração familiar no centro de tomada de decisões.
A liderança empresarial sentida nessas organizações é atribuída ao patriarca, que iniciou
um pequeno negócio que prosperou. Sabe-se que as espumas de PU têm ocupado um papel cada
vez maior na economia: na construção civil, ela vem sendo muito utilizada com a ocupação de
novos mercados antes ocupados por madeira, EPS e concreto, tais como recheio de perfis para
fachadas, de paredes de gesso, de telhas isoladas além de espuma estrutural rígida para decoração.
A fabricação de telhas tipo sanduíche, um dos principais produtos ofertados pelas empresas deste
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ramo, cresce de forma acelerada, particularmente na construção de barracões industriais65. (MMA,
2011)
Assim, em termos proporcionais, o negócio iniciado no quintal de uma residência, cresceu,
necessitou de um espaço maior, e foi necessária a inclusão de mais funcionários para o trabalho. A
maneira ótima de se incluir mão de obra ao serviço, em dado momento, residiu na indicação de
familiares, vizinhos e amigos próximos. Esses, aprenderam em termos práticos o processo fabril,
dispensando arcabouços teóricos sobre a manufatura.
A partir de então, quando a empresa se oficializou e o negócio foi institucionalizado,
também se profissionalizou a força de trabalho. Mas a cúpula aparentemente permaneceu no
controle do patriarca e familiares, principalmente nos cargos de direção, gerência e chefia. Essa
característica foi repassada às relações com os empregados da empresa, que apesar de contar com
aspectos formais na legislação trabalhista, funcionam como grandes grupos de amizades.
As seguintes informações colhidas confirmam parte dessa dedução:
A (...) é uma empresa familiar (...) Não há nenhum tipo de conflito hierárquico em
nossa empresa. Somos uma empresa pequena e trabalhamos juntos e unidos em
prol de nossa evolução. (EMPRESA QUE ADERIU AO PROJETO, 2019)
A presidência da (...) é representada por mim. A direção da empresa é dividida
por mim e minha esposa. (EMPRESA QUE ADERIU AO PROJETO A
POSTERIORI, 2019)

Em outro relato colhido em entrevista, obteve-se a seguinte informação:
(...) no entanto, a filha do dono, por exemplo, era uma pessoa jovem que havia
estudado. E nessas empresas, o que ocorre é que o fundador da empresa é um
senhor que não teve estudos, que começou a fazer poliuretanos, mas já seus filhos
estudaram e começaram a ver que isso era importante. E eles dizem que sim, que
devem se engajar ao programa, tudo depende então que ela...convença a seu pai
para que eles se engajem ao programa. Essa filha gostou do programa, é jovem,
tem uma certa consciência ambiental (...) (ESPECIALISTA INTERNACIONAL
EM ESPUMAS DE PU, PNUD, 2019)

Com o desenvolvimento do setor e o reconhecimento no mercado da importância das
espumas de PU, percebeu-se a necessidade de se profissionalizar todo o corpo de funcionários da
empresa, inclusive a cúpula. Então, percebeu-se que muitos dos filhos e netos de fundadores de
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negócios para a manufatura de espumas de PU se especializaram na matéria e tornaram-se além de
tomadores de decisões, profissionais técnicos qualificados para a produção.
Tudo isso contribuiu para mudanças na visão empresarial e quiçá até no estilo de liderança.
No entanto, ainda se notam resquícios da administração patrimonial, em especial, nas pequenas
empresas, Usuárias Finais, em relação à tomada de decisões.
A decisão dessas empresas que interessa ao estudo em tela consiste no engajamento às ações
do projeto. Abaixo, seguem dois relatos sobre a percepção da ação do PBH e do projeto para as
atividades da empresa:
Diferentemente da etapa de eliminação dos CFCs, a eliminação dos HCFCs está
tendo participação direta de coordenação de agentes públicos e agência
coordenadora, que apoia as empresas em conversão de forma incondicional.
Temos total apoio por parte das equipes administrativas e técnicas que lá atuam.
A iniciativa para a adesão foi mútua. Não há como não fazer essa adequação. E se
feita com apoio financeiro e tecnológico fica muito mais fácil. (EMPRESA QUE
ADERIU AO PROJETO, 2019)
Acho que a empresa não se envolve nos detalhes. Conhece muito pouco o
PBH. Apesar de todos os esforços do governo e do PNUD. Não tem pessoal
preparado e consideram primeiro o custo que terão para se obter alguma
informação através de alguma palestra ou seminário ou mesmo na FEIPUR66
sobre o assunto. (...) (EMPRESA QUE NÃO ADERIU AO PROJETO, 2019) 67

A partir dessas duas visões, ocorre uma divergência entre as empresas. Apesar de ambas
apresentarem cúpulas com membros familiares em seus centros decisórios, liderança
aparentemente empresarial patriarcal, o modus operandi em relação à atuação junto ao projeto é
diferente. Percebeu-se que as empresas maiores, Casas de Sistemas ou mesmo Usuárias Finais,
com alto consumo de HCFC-141b, são mais receptivas às ações do projeto e procuraram cooperar
da melhor forma possível, para que os objetivos fossem atingidos. Ao passo que dentre algumas
pequenas Usuárias Finais, esse mesmo tratamento não fora replicado. Salienta-se que a maior parte
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FEIPUR & FEIPLAR: Feira e Congresso Internacional de Composites, Poliuretano e Plásticos de Engenharia.
Entrevistado, agente observador, já havia se desligado da empresa em que atuava.
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das empresas, sejam Casas de Sistemas, sejam Usuárias Finais, aderiram às ações do Projeto. As
empresas que não se engajaram constituem uma minoria68.
Abaixo seguem relatos de entrevistas realizadas para melhor contextualizar o leitor:
A empresa tem uma ideia superficial do PBH, seus objetivos e metas. Infelizmente
são muito desinformados. (EMPRESA QUE NÃO ADERIU AO PROJETO,
2019)
O que eu vi confirma o que te falei, fomos a uma empresa Usuária Final, que se
tratava de uma companhia familiar e em primeiro lugar, penso que havia um
desconhecimento de que o HCFC-141b iria acabar. E não é porque ninguém os
haviam informado, eles simplesmente não creem que isso vai acontecer. E
ademais, têm medo de vincularem-se ao programa porque não querem
comprometer-se com o governo. Há dados que não querem compartilhar com o
governo. (ESPECIALISTA INTERNACIONAL EM ESPUMAS DE PU, PNUD,
2019)

Há pequenas empresas que ‘optam’ por desconhecer as ações realizadas pelo projeto.
Apesar de todo o trabalho empreendido pela equipe do MMA e do PNUD, as desconfianças prévias
disponibilizadas por essas organizações às ações governamentais fazem-nas rechaçar informações
e contato com os implementadores referentes ao PBH. Por vezes, esse tipo de contato somente foi
possível por meio da intercessão das Casas de Sistemas – conhecidas dessas pequenas empresas –
que não apresentavam aversão ao projeto.
Em adição a isso, a partir de observações e entrevistas informais, percebeu-se que as
pequenas Usuárias Finais que não aderiram às ações do projeto tinham um ponto em comum: Não
acreditam que o marco regulatório dado na IN nº 04/2018/IBAMA será efetivado. Existe um
descrédito dado por esse grupo ao Governo Federal, no sentido de que não concretizará o feito
estatuído em legislação infralegal. Acredita-se assim que não haverá o fim das importações do
HCFC-141b ao setor, pelo menos no tempo previsto pela norma.
Ademais, sentiu-se uma espécie de receio em relação às iniciativas oriundas do Governo: a
máxima de que o ‘governo não dá nada de graça’ permanece entre as principais lideranças dessas
empresas. Em observações colhidas, notou-se que a expectativa de algumas empresas consiste em
68

Até o mês de abril/2018, 75% das empresas na Etapa 1 haviam realizado adequação de seu parque industrial rumo à eliminação
do uso de HCFC-141b. (PNUD, 2018)
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que o compromisso junto a um projeto governamental implica em uma contrapartida que vai além
do requisitado pelo projeto, outrossim, implica em abrir o parque industrial à maior fiscalização e
controle governamental.
Em conjunto a essa narrativa, também se observou uma peculiar característica: há um
pensamento de que as ações do Protocolo de Montreal são atos distantes, aplicáveis apenas aos
grandes centros e que elas, como pequenas empresas, não estariam abarcadas por ações propostas
por essa convenção internacional. Creem-se que os atos do Protocolo de Montreal não alcançariam
seus respectivos casos.
Por fim, salienta-se que uma parte das pequenas Usuárias Finais são influenciadas, em
muito, pelas Casas de Sistemas, de quem compram os compostos formulados. Seguem relatos que
fortalecem essa peculiaridade:
Essas Casas de Sistemas familiares (...) atendem a um volume menor no mercado,
menos volume, clientes muito pequenos. Para os usuários finais, de baixo
consumo, a relação pessoal é muito importante. (...) As Casas de Sistemas têm um
impacto muito grande sobre as decisões desses clientes. Porque os Usuários Finais
apresentam baixa capacidade de poder decidir tecnologicamente.
(ESPECIALISTA INTERNACIONAL EM ESPUMAS DE PU, PNUD, 2019)

Esse fator também é um ponto importante para a negativa das empresas Usuárias Finais em
se engajarem às ações do projeto. Lembro que os subprojetos em grupo são aqueles em que o
gerenciamento é realizado por uma Casa de Sistema que, após convertida, torna-se responsável por
auxiliar na conversão de empresas Usuárias Finais. Algumas dessas empresas temem que, ao se
converterem por uma dada Casa de Sistema deverão a ela serem fidelizadas para a compra dos
compostos formulados. A partir desse temor, preferem não aderir ao projeto e manter a ‘liberdade’
de escolha em relação ao fornecedor dos compostos. Ressalta-se que o temor aqui se dá devido a
uma possível ‘fidelização’ a uma Casa de Sistema que não necessariamente enseja a tradicional
fornecedora de compostos formulados, parceira da Usuária Final em questão. Caso contrário, esse
temor seria mitigado tendo em vista a relação de confiança entre a Usuária Final e a Casa de
Sistema que costumeiramente negociam.
Em outro relato colhido, chegou-se à informação:
Penso que as pequenas empresas preferem esperar que as empresas maiores
implementem alguma nova tecnologia, para depois seguirem a tendência. Sempre
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existe uma preocupação dessas empresas de assumirem alguma tecnologia sem
conhecerem bem. Não se sentem seguras para serem pioneiras. (...)
(ESPECIALISTA EM ESPUMAS DE PU PARA EMPRESAS INSTALADAS
NO PAÍS, 2019)

Dadas essas informações e partindo do pressuposto de que uma parte das Usuárias Finais
em geral são empresas que se valem de conhecimento técnico oriundo das Casas de Sistemas, temse que essa relação, per si, demonstra um certo nível de insegurança por parte das primeiras, que
temem em investir em novas tecnologias e se tornarem vanguardistas dentre suas concorrentes.
Diante do exposto, todos esses fatores unidos contribuem para uma negativa da empresa
em se engajarem às ações do projeto: uma aparente percepção e a crença do líder, dono da empresa,
sobre as iniciativas governamentaisꓼ e a influência da Casa de Sistema sobre uma Usuária Final. É
interessante detalhar um pouco mais sobre essa influência, pois a depender da orientação emitida
pela Casa de Sistema, a Usuária Final poderá tomar decisões que não somente a afastarão do
projeto, como impactarão suas atividades de venda no mercado.
Sobre isso, há um outro relato:
Penso que por desinformação, as pequenas empresas não entendem bem como o
PBH pode ajudá-las. Não se informam e acabam seguindo outras empresas nos
mercados em que atuam. Vão agir no último momento, quando um cliente solicita
um produto novo com as novas tecnologias. Não têm base técnica para entender
ou decidir. (...) As médias empresas69 pensam no incremento do custo e nas
dificuldades técnicas que têm ou terão. Deixam as coisas caminharem,
acreditando que um fornecedor de matéria prima possa passar alguma informação
relevante ou até “milagrosa” para a solução de seus problemas. (ESPECIALISTA
EM ESPUMAS DE PU PARA EMPRESAS INSTALADAS NO PAÍS, 2019)

Nesse ponto, enxerga-se que essa pequena fatia do setor de espumas de PU, no estudo em
tela, não necessariamente toma decisões baseadas no pensamento racional deduzido, pelo contrário,
exercem essa ação, enfatizando orientações de empresas maiores ou pressões de clientes. Ao passo
que as médias empresas, também Usuárias Finais, já vislumbram questões voltadas ao custo que
deverão empreender, sem, no entanto, traçar uma trajetória racional para sua linha de pensamento
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A conotação de média empresa aqui informada também se remete a uma Usuária Final, que possui um pouco mais de ativos do
que a pequena Usuária Final.
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decisória, pois no fim das contas também dependem da opção oferecida pelo fornecedor do produto
(Casa de Sistema).
A partir de então, vislumbrou-se uma outra opção que as empresas que não aderiram às
ações do projeto selecionaram: usar os HFCs em substituição ao HCFC-141b como agente
expansor da espuma. Os HFCs são substâncias, cujo uso é restrito pelas regras do FML aos
beneficiários dos projetos, porque contêm alto GWP. Essas substâncias serão controladas a partir
de 2024, na condição de o Brasil ratificar a Emenda de Kigali.
Antes de prosseguir nessa seara, é interessante mencionar algumas informações ao leitor: a
maioria das alternativas ao HCFC-141b possuem um certo grau de flamabilidade e requerem
algumas alterações na planta e capacitações aos funcionários, que demandariam mais trabalho do
empresário. A única alternativa permitida que não configura agente inflamável consiste no HFO.
Seu uso não requer demais alterações na planta, no entanto, o preço dessa substância chega a ser
cinco vezes maior do que o restante. Segue um relato, enfatizando as implicações da flamabilidade
das substâncias:
A vantagem da transformação é estar atualizado para o futuro bem próximo, mas
temos que enfrentar as medidas de segurança de manuseio e estoque, que
implicam em custos bem pesados e também uma mudança na questão trabalhista.
(EMPRESA QUE ADERIU AO PROJETO A POSTERIORI, 2019)

Algumas Casas de Sistema apostam na utilização dos HFCs ao invés das alternativas ao
HCFC-141b, com zero PDO e baixo GWP, porque aparentemente seu uso não requisitaria maiores
alterações no parque industrial e o preço desse composto é um pouco mais barato do que o HFO.
Assim, elas se valeriam de uma produção com qualidade similar a um menor custo do insumo. Essa
informação é repassada aos decisores de algumas Usuárias Finais que também decidem não aderir
ao projeto e utilizar uma substância, que detém um futuro incerto. O trecho abaixo relata esse
achado:
Neste tópico, precisam ser consideradas todas as questões técnicas que
discutimos. O IOC e a base técnica muito limitada dessas empresas faz com que
elas não entendam como podem aplicar os recursos via PBH para continuarem
existindo. Outro agravante é a possibilidade de seguirem com HFCs, pois
cumprem os requisitos de PDO, mas têm alto GWP. Mesmo sem os recursos do
FML, terão nos HFCs custo competitivo de matéria e menor dificuldade técnica
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para solução de seus problemas. (...) Somam-se ao alto IOC70 dos HFOs, as
dificuldades de reformulações com Formiato de Metila e Metilal, ou mesmo
Hidrocarbonetos por serem inflamáveis. Um desafio enorme para as pequenas e
médias empresas. (ESPECIALISTA EM ESPUMAS DE PU PARA EMPRESAS
INSTALADAS NO PAÍS, 2019)

Percebe-se que a falta de domínio tecnológico influencia largamente as decisões das
pequenas empresas, que se deixam ser conduzidas nesse processo por organizações, que na visão
delas, deteriam conhecimentos técnicos amplos e melhores capacidades, atingindo então um bom
resultado. A confiança das primeiras nas últimas é algo fundamental e reforça o caráter pessoal na
relação entre elas.

4.3 Achados Analíticos
O Programa Brasileiro de Eliminação dos HCFCs é considerado um sucesso, tanto pelo
Governo Brasileiro, como pelas Partes no âmbito do Protocolo de Montreal. Ele foi desenhado a
partir de lições aprendidas e boas práticas apuradas de seu predecessor, Plano Nacional de
Eliminação de CFCs, o que lhe garantiu um diferencial em termos técnicos e administrativos. O
Fundo Multilateral para a Implementação do Protocolo de Montreal, por sua vez, aportou o suporte
financeiro à ação. Com essas condições reunidas, o País conseguiu diminuir em aproximadamente
38% a importação dos HCFCs em relação à linha de base desenhada (MMA, 2019).
As empresas do setor de espumas de PU foram beneficiadas com ações desse programa,
tendo em vista serem um grande consumidor de um tipo de HCFC, em especial, o HCFC-141b,
utilizado como agente de expansão para as espumas. Para tanto, foi desenhado o Projeto para o
Setor de Espumas de PU, visando a eliminação do uso dessa substância nas empresas desse nicho
a partir de conversões tecnológicas de parques fabris e definição de marcos regulatórios,
controladores da importação dessa substância ao País.
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Conforme mencionado anteriormente, o IOC é uma compensação financeira dada à empresa beneficiária para que ela possa
absorver eventuais aumentos nos custos de operação, utilizando a nova tecnologia durante o primeiro ano de operação. Os valores
do IOC são maiores para os HFOs, justamente porque o preço dessa substância é o maior dentre as alternativas, ao passo para que
para as substâncias inflamáveis, ele é menor.

66

A junção do Ministério do Meio Ambiente, como coordenador, e o Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento, como implementador da ação conciliou interesses em comum e
fez dessa parceria, um instrumento frutífero.
Um grande número de empresas do setor acima referido aderiu às atividades do projeto, no
entanto, resta um pequeno grupo resistente que insiste na negativa em compactuar com as
iniciativas governamentais. A expectativa da equipe do projeto consistia no reverso dessa posição
tendo em vista a publicação da Instrução Normativa nº 04/2018/IBAMA que traz em seu bojo a
proibição da importação do HCFC-141b para a manufatura de espumas de PU. No entanto, essa
situação não se concretizou, levando a autora a buscar nesse trabalho as razões para o feito, a partir
de dois primas diferentes: A equipe de coordenação e implementação do projetoꓼ e o público alvo.
Desde o início, a narrativa de que tais empresas eram reticentes a ações governamentais se
mostrou presente e fora então configurada como hipótese ao questionamento posto. A pesquisa em
tela intentou compreender esse comportamento a partir de pontos da cultura organizacional e da
liderança presente no público alvo e se deparou com micro e pequenas empresas, detentoras de
cúpulas decisórias altamente familiares. As empresas de maior porte, em geral, aderiram às ações
do projeto, enquanto que uma parte das pequenas empresas ainda permaneciam afastadas. A
pesquisa também tomou conhecimento sobre uma peculiaridade a mais pertencente a esse pequeno
grupo: a dependência externa de conhecimento tecnológico.
O estudo de caso então voltou-se às pequenas empresas, conhecidas por Usuárias Finais.
Analisando os fatos, deduz-se que alguns pontos visíveis pertinentes à cultura organizacional e
liderança aparente dessas empresas familiares se centram primordialmente na figura de seu
fundador, que provê seus próprios valores e comportamentos e os da família na empresa e nos
negócios. No estágio inicial dessas empresas são lançadas as bases para a formação e
desenvolvimento de sua cultura.
Notou-se que no processo de formação dos padrões culturais, o fundador assumiu papel de
destaque, na medida em que conduziu o negócio de manufatura de espumas conforme sua visão de
mundo, seus valores e suas crenças atinentes aos papéis que a sua organização deveria
desempenhar, criando assim modelos e definindo cursos de ação com o objetivo de envolver os
demais membros. Então, eles se tornaram peça-chave no desenvolvimento cultural dessas
organizações, porque a maioria dos mecanismos de socialização se encontram em suas mãos,
dispostos através das recompensas, das formas de distribuição dos investimentos e das estratégias
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de modelagem de papéis por meio dos quais eles transmitem, tanto explícita como implicitamente,
as suas concepções e pressupostos da organização (Schein, 1992).
A liderança percebida segue tradicional, constituindo o patriarca o expoente líder na
empresa, o exemplo a ser seguido pelos funcionários. Em algum momento de seu
empreendedorismo, o líder passou a desconfiar das ações governamentais, sejam elas ativas ou
inerciais. Alguns exemplos como a elevada burocracia para se montar uma pequena empresa, o
excesso de cobrança de impostos e taxas, o baixo nível de infraestrutura ofertado pela
administração pública, além do rigor legal exigido para a manutenção de uma empresa são fatores
que desde o princípio acompanham os fundadores dessas pequenas empresas. Tudo isso, ainda que
involuntariamente, pode ter sido disseminado em forma de valores e crenças dentre o pequeno meio
empresarial e fortaleceu a narrativa de que o Governo não configura um aliado, e sim, um mero
controlador de recursos.
Assim, acredita-se que o governo não lhes dará recursos ‘a fundo perdido’, pois sempre
esperará receber algo em troca, a fim de aumentar sua arrecadaçãoꓼ ainda que essa venha por meio
de multas colhidas por súbita fiscalização. Aliado a isso, a inércia governamental em estabelecer
normas adequadas e que melhor viabilizassem as atividades do setor, no passado, fez com que uma
parte desse empresariado desacreditasse das normas efetivamente editadas, no presente.
Por fim, parte do desconhecimento técnico sobre informações relevantes acerca das
consequências das atividades comerciais dessas pequenas empresas as faz supor como atores
excludentes das ações de uma convenção internacional que visa proteger a camada de ozônio.
Ainda que utilizem SDOs em pouca quantidade, isso não as torna indispensáveis no processo, pelo
contrário, uma vez conscientes de sua importância no todo, isso poderia facilmente fluir como uma
informação positiva a empresas semelhantes, reduzindo em muito os custos de transação que a
equipe do projeto enfrenta em seu cotidiano em relação ao processo de conversão tecnológica.
Talvez por esse mesmo motivo, elas se façam ‘dependentes’ de empresas maiores, que
julgam deter plena capacidade e potencial para lidar com inovações na tecnologia e processos
produtivos de ponta. E tal é a razão – talvez – que essas maiores empresas tenham aderido às ações
do projeto: justamente por identificarem seu lugar no contexto dadoꓼ por entenderem que a
contrapartida solicitada pelo Governo não se coaduna com imposição de multas ou taxas e sim,
com a eliminação de uma SDOꓼ por compreenderem que as novas tecnologias representam a
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continuidade do negócioꓼ por ensaiarem seu protagonismo vanguardista na comercialização de
produtos a partir de novas tecnologias; enfim, por demonstrarem que essa parceria entre o Governo
e o setor privado torna-se eficaz.
É fato que essa pesquisa faceou uma descoberta no mercado: a utilização dos HFCs em
substituição ao HCFC-141b. Descobriu-se que por orientação de empresas maiores, algumas
Usuárias Finais preferiram essa opção pelo preço competitivo do insumo. Os HFCs são substâncias
que detêm zero PDO, no entanto apresentam alto GWP, logo, são restritas pelas regras do FML
aos beneficiários do projeto.
Existe uma possibilidade de que esse fator enseja estratégia de mercado e o empresariado é
soberano para escolher as tecnologias que irá utilizar. Além disso, os HFCs, atualmente, não estão
proibidos no País. No entanto, cabem algumas considerações pertinentes ao caso: i) Há uma ação
em curso para ratificação pelas Partes do Protocolo de Montreal da Emenda de Kigali. Essa
emenda, quando ratificada, disporá sobre o controle da produção e do consumo dos HFCs71. Mesmo
diante da possibilidade de o Brasil não ratificar a emenda, o comércio tornar-se-á dificultado, uma
vez que importantes parceiros comerciais do País já ratificaram, como a União Europeiaꓼ ii) Ao
utilizar HFCs, a empresa deixa de receber aporte técnico e financeiro imediato, priorizando uma
substância em detrimento de pelos menos quatro outras que poderiam oferecer outputs semelhantes
nos resultados dos produtosꓼ e iii) O preço dos HFCs72 é superior ao das tecnologias alternativas
permitidas aos beneficiários do projeto, com exceção do HFO.
Embora não seja uma regra, algumas empresas que ora utilizam os HFCs são passíveis de
influência de outras empresas, que por variadas razões não são parte do projeto, e a decisão de
seguir em frente com essa linha tecnológica lhes parece a mais adequada e viável, muito embora,
o futuro desses compostos configura-se um tanto quanto nebuloso.
Neste cenário, percebeu-se a busca de soluções satisfatórias por parte das empresas, sem,
no entanto, equilibrar interesses de curto e longo prazo. Sentiu-se que as decisões foram fortemente
influenciadas pelo contexto, no qual se inclui o modo como as escolhas lhes foram apresentadas.
(Samson, 2015)
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No momento, há 81 Partes que já ratificaram a Emenda de Kigali. Disponível em https://ozone.unep.org/all-ratifications. Acesso
em setembro/2019.
72 Referência ao Preço FOB para o 1º semestre de 2019.
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É interessante notar que as peculiaridades percebidas em aspectos visíveis, permeáveis ao
tipo de liderança e cultura encontradas no setor (onde são sentidas atitudes negativas em relação
ao governo e positivas em relação aos pares) oferecem os pré-requisitos para que o comportamento
das empresas usuárias finais seja influenciado pelo meio social onde operam, em especial pelas
empresas de maior porte.

4.4 Instrumentos para Maximização dos Resultados
Diante de todo o exposto, cumpre mencionar que a título de municiar as empresas Usuárias
Finais com informações corretas sobre os projetos e a logística de execução das conversões
tecnológicas em parceria com uma Casa de Sistema, a equipe de coordenação e de implementação
enfatiza rotineiramente que a Usuária Final é autônoma e não será fidelizada a nenhuma Casa de
Sistema por conta do engajamento ao projeto.
A Casa de Sistema funciona como um instrumento para a conversão dessas pequenas
empresas, tendo em vista o enorme mercado e o esforço que demandaria tanto do MMA, como do
PNUD em atender diretamente cada uma dessas empresas. Daí, enxergou-se na figura da Casa de
Sistema um intermediador nesse processo, além de uma otimização do sistema, pois far-se-á em
primeira instância a conversão da Casa de Sistema, para a posteriori, realizar a conversão da
Usuária Final, sua cliente. A qualquer momento, a Usuária Final pode romper relações com a Casa
de Sistema que a auxiliou em sua conversão e passar a comprar de outra Casa de Sistema. As
Usuárias Finais são soberanas quanto às escolhas73.
Aparentemente, esse problema ganhou uma certa proporção no desenvolvimento das ações
do projeto, levando as equipes de coordenação e implementação a produzirem um vídeo que
explicaria o passo a passo do projeto, bem como a definição de cada ator em seu escopo, incluindo
o papel da Casa de Sistema nos subprojetos em grupo. Saliento que em 2016, o folder de
apresentação do projeto (nudge ‘Revelação’), amplamente distribuído e divulgado aos
stakeholders, já declarava em seu bojo a seguinte informação:
“Importante destacar que as empresas usuárias finais têm total liberdade para
escolher tanto a substância que utilizará para substituir o HCFC-141b, quanto
73

Isso vale para a escolha da tecnologia a ser adquirida também.
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quem será seu fornecedor, salvo quando a mudança de fornecedor implicar na
reutilização de HCFC, resultando na revogação dos benefícios previstos no
âmbito do subprojeto em grupo. ” (MMA, 2016)74

Apesar da apresentação do folder, sentiu-se a necessidade de algo mais esclarecedor e assim
apelou-se para a produção de um vídeo (nudge ‘Intenções de Implementação’), com apresentação
de recursos audiovisuais que puderam enfatizar essa argumentação.
As figuras abaixo apresentam a capa do referido vídeo, bem como a do folder.
Figura 04: Folder – Esclarecimentos sobre a conversão do Setor de Espumas de PU

Fonte: MMA (2016).

Figura 05: Vídeo – PBH: Setor de Espumas de PU

Fonte: PNUD (2018)75.

Ademais, o vídeo também enfatiza o prazo dado pela IN nº 04/2018/IBAMA sobre a
proibição da importação de HCFC-141b para manufatura de espumas de PU. Ao fim, a divulgação
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Disponível em http://mma.gov.br/publicacoes/clima/category/110-protecao-da-camada-de-ozonio
Disponível em http://www.protocolodemontreal.org.br/site/todas-as-noticias/326-video-programa-brasileiro-de-eliminacao-doshcfcs-para-o-setor-de-espumas-de-poliuretano.
75
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do vídeo, bem como a disseminação de seu conteúdo, veio a cumprir duas demandas junto ao
principal público alvo em tela: esclarecer uma dúvida importante a respeito da conversão por meio
da Casa de Sistema, e incentivar que mais empresas aderissem às ações do projeto, ao afirmar e
ressaltar o prazo dado pela legislação governamental.
Percebeu-se que esses dois instrumentos efetivamente aumentaram a quantidade de
empresas engajadas em um curto espaço de tempo76.
Aproveitando-se do sucesso desses dois recursos – nudges – na tentativa de convencer as
empresas a se tornarem parceiras do projeto, apostou-se no envio de ‘lembretes’ às empresas, a fim
de reforçar o prazo dado pela legislação à finalização da importação do HCFC-141b para a
manufatura de espumas de PU. A figura (nudge ‘Lembrete’) abaixo descreve melhor o feito:
Figura 06: Lembrete – Projeto para o Setor de Espumas de PU

Fonte: PNUD (2019)77.

Sabe-se que essa estratégia de marketing do projeto angariou algum sucesso, no entanto,
não se tem ainda dados concretos sobre o número de empresas alcançadas pelo lembrete que se
tornaram parceiras do projeto.

76
77

Dados fornecidos por algumas Casas de Sistemas.
Disponível em www.protocolodemontreal.org.br. Acesso em agosto/2019.
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5. CONCLUSÃO
Esse estudo empírico buscou contribuir com a discussão existente sobre a implementação
de políticas públicas, enfocando a avaliação de algumas variáveis de um dado projeto específico
no escopo do programa atual dedicado à proteção da camada de ozônio, entre os anos 2012 e 2019.
O trabalho, de cunho exploratório, consistiu em um estudo de caso que viu na análise de
implementação do Projeto para o Setor de Espumas de PU – Etapa 1, seu foco: as pequenas
empresas de espumas de PU, que não aderiram ao projeto. A pesquisa teve como ponto de partida,
uma lista de variáveis envolvidas na implementação de qualquer programa, como proposta por
Mazmanian e Sabatier (1983). Ao fim, buscou-se explorar o apoio do público-alvo à política em
tela e o engajamento e capacidade gerencial dos implementadores.
A intenção consistiu na compreensão a respeito do comportamento negativo de uma parte
do público-alvo em relação à respectiva adesão às ações do projeto propostas. Para tanto, foi feita
uma análise da reação de uma amostra desse público à policy em questão, a partir de aspectos
visíveis e que tangenciam aspectos da liderança e da cultura organizacional nesse nicho sentidos,
bem como da metodologia de execução do projeto pela equipe de coordenação e implementação.
Nesse processo, concretizou-se a hipótese posta à pergunta da pesquisa, cujos resultados
avançaram um pouco além daqueles conceitos propostos, debruçando-se também no modus
operandi de tomada de decisão no seio dessas empresas: organizações em que se percebeu serem
constituídas, em grande parte, por familiares em suas administrações, se valem por vezes das
crenças e valores de seu fundador para rejeitar a parceria com um programa público por
aparentemente não confiarem nas iniciativas governamentaisꓼ em contrapartida, depositam
confiança em empresas de maior porte desse mesmo nicho comercial e se deixam influenciarem
por essas empresas na tomada de decisões, incluindo aquelas pertinentes ao PBH.
Para além do arcabouço conceitual relacionado à liderança e cultura organizacional, a
pesquisa também buscou na economia comportamental uma explicação para outras decisões
tomadas que seguem de encontro ao projeto. Foi também dessa ciência que se originaram alguns
meios e recursos utilizados pela equipe de coordenação e implementação para influenciarem as
decisões das empresas em prol das ações do projeto.
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APÊNDICES
Apêndice A
Variáveis envolvidas no Processo de Implementação de uma Política Pública

Fonte: MAZMANIAN, D. A.; SABATIER, P. A. Implementation and Public Policy. Glenview:
Scott Foresman, 1983.

77

Apêndice B
Termo de Compromisso
Eu, Tatiana Lopes de Oliveira Pereira, mestranda em políticas públicas e desenvolvimento,
comprometo-me a tratar as declarações do entrevistado, bem como as informações pessoais e
institucionais por ele prestadas de forma confidencial, de maneira que a apresentação dos resultados
será feita de modo a não permitir a identificação das pessoas e empresas envolvidas.
Data:
Assinatura entrevistador:
Eu, entrevistado, estou ciente da confidencialidade das minhas declarações e concordo com a
gravação da entrevista e o uso das informações por mim prestadas para fins de pesquisa.
Data:
Assinatura entrevistado:
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Apêndice C
Roteiro de Entrevista: Gestores do MMA


Qual é seu nome completo?



Qual é o seu cargo?



Qual é a sua percepção a respeito do PBH?



O PBH dispõe dos meios adequados para realizar ações efetivas: recursos financeiros,
capacidade técnica e estrutural?



Quais são as vantagens que o PBH oferece às empresas parceiras?



Quais são as desvantagens ocasionadas a uma empresa que não aderiu ao PBH?



Qual é a expectativa do órgão em relação aos resultados do Projeto para o Setor de Espumas –
Etapa 1?

Apêndice D
Roteiro de Entrevista: Gestores do PNUD


Qual é seu nome completo?



Qual é o seu cargo?



Qual é a sua percepção a respeito do PBH?



Na sua opinião, o PBH dispõe dos meios adequados para realizar ações efetivas: recursos
financeiros, capacidade técnica e estrutural?



Quais são as vantagens que o PBH oferece às empresas parceiras?



Quais são as desvantagens ocasionadas a uma empresa que não aderiu ao PBH?



Qual é a expectativa do PNUD em relação aos resultados do Projeto para o Setor de Espumas
– Etapa 1?



Como você descreveria o perfil das empresas do setor de espumas de PU participantes da Etapa
1 do PBH?
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Como foi feita a seleção das empresas para compor o Projeto para o Setor de Espumas de PU?



Após selecionada, quais são os documentos que a empresa precisa apresentar para seguir com
a execução do projeto?



Qual é o procedimento de repasse de recursos financeiros às empresas do Projeto?

Apêndice E
Roteiro de Entrevista: Especialistas Internacional e Local em Espumas de PU


Qual é seu nome completo?



Qual é o seu cargo?



Qual é a sua percepção a respeito do PBH?



Na sua opinião, o PBH dispõe dos meios adequados para realizar ações efetivas: recursos
financeiros, capacidade técnica e estrutural?



Quais são as vantagens que o PBH oferece às empresas parceiras?



Quais são as desvantagens ocasionadas a uma empresa que não aderiu ao PBH?



Qual é a sua expectativa em relação aos resultados do Projeto para o Setor de Espumas – Etapa
1?



Como você descreveria o perfil das empresas do setor de espumas de PU participantes da Etapa
1 do PBH?



Como foi feita a seleção das empresas para compor o Projeto para o Setor de Espumas de PU?



Após selecionada, quais são os documentos que a empresa precisa apresentar para seguir com
a execução do projeto?



Qual é o procedimento de repasse de recursos financeiros às empresas do Projeto?

Apêndice F
Roteiro de Entrevista: Empresa que aderiu ao PBH


Qual é seu nome completo?



Qual é o seu cargo na empresa?
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O(a) senhor(a) poderia me contar um pouco da sua história na empresa até chegar ao cargo e
posição atual na empresa?



A presidência e a direção da empresa possui familiares e parentes na sua composição?



Quantos empregados têm na empresa?



A relação de hierarquia entre os gerentes e empregados é mais informal e casual? Ou é uma
relação formal, cheia de protocolos a seguir?



A empresa está aberta a receber novas tecnologias de mercado? Em caso positivo, a empresa
prefere operar com essa nova tecnologia em primeira mão ou prefere esperar que essa
tecnologia esteja mais difundida no setor?



Qual é a sua percepção a respeito do PBH?



Como a empresa tomou conhecimento das ações do Programa?



Por que a empresa aderiu ao PBH?



De quem partiu a iniciativa de buscar a adesão ao PBH?



Como uma decisão desse porte é tomada no interior da empresa?

Apêndice G
Roteiro de Entrevista: Empresa que não aderiu ao PBH


Qual é seu nome completo?



Qual é o seu cargo na empresa?



Quais fatores influenciaram sua posição atual na empresa?



A empresa constitui um negócio familiar?



Qual é o número de empregados na empresa?



Qual é a relação entre os gerentes e os empregados?



A empresa busca a inovação em seus processos produtivos?



Qual é a sua percepção a respeito do PBH?



A cúpula da empresa tem conhecimento das ações do PBH?



Por que a empresa não aderiu ao PBH?



De quem partiu a decisão de não aderir ao PBH?
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Como uma decisão desse porte é tomada no interior da empresa?



Quais sãos as vantagens de converter o parque industrial com recursos próprios?

Apêndice H
Roteiro de Entrevista: Empresa que aderiu ao PBH a posteriori


A presidência e a direção da empresa são compostas por familiares e parentes?



Quantos empregados têm na empresa?



A relação de hierarquia entre os gerentes e empregados é mais informal e casual? Ou é uma
relação formal, cheia de protocolos a seguir?



A empresa está aberta a receber novas tecnologias de mercado? Em caso positivo, a empresa
prefere operar com essa nova tecnologia em primeira mão ou prefere esperar que essa
tecnologia esteja mais difundida no setor?



Qual é a sua percepção a respeito do PBH?



A direção da empresa conhece as ações do PBH?



Por que a empresa resolveu mudar de opinião em relação ao PBH?



De quem partiu a decisão de aderir ao PBH?



Como uma decisão desse porte é tomada no interior da empresa?



Quais sãos as vantagens de converter o parque industrial com recursos próprios? (se for o caso)
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Apêndice I
Atos Normativos referentes ao Controle de SDOs
ANO

DISPOSITIVO

ÓRGÃO

1981

Lei Federal nº
6.938/1990, de 31 de
agosto de 1981

1988

Portaria nº 534, de 19 de
setembro de 1988

Ministério da Saúde

1989

Decreto Legislativo nº
91, de 15 de dezembro
de 1989

Congresso Nacional

1990

Decreto Federal nº
99.280, de 06 de junho
de 1990

1991

Decreto Federal nº 181, de 24 de
julho de 1991

Presidência da
República

Presidência da
República

Presidência da

OBJETO
Dispõe sobre a Política Nacional do Meio
Ambiente, cria o Cadastro Técnico Federal
de Atividades Potencialmente Poluidoras
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais
para registro de pessoas físicas ou jurídicas
que se dedicam a atividades potencialmente
poluidoras e/ou à extração, à produção, ao
transporte e à comercialização de produtos
potencialmente perigosos ao meio
ambiente, assim como de produtos e
subprodutos da fauna e flora.
Proíbe a fabricação e a comercialização de
produtos cosméticos, de higiene, de uso
sanitário doméstico e perfumes sob a forma
de aerossóis que contivessem CFC.
Aprova os textos da Convenção de Viena
para a proteção da camada de ozônio, de
1985, e do Protocolo e Montreal sobre
substâncias que destroem a camada de
ozônio, de 1987.
Promulga os textos da Convenção de Viena
para a proteção da camada de ozônio e do
Protocolo e Montreal sobre substâncias que
destroem a camada de ozônio.
Promulga os ajustes ao Protocolo de
Montreal sobre substâncias que destroem a
camada de ozônio de 1987.

República

1991

Portaria nº 929, de 4 de
outubro de 1991

Interministerial

1992

Decreto Legislativo nº 32, de 16
de junho de 1992

Congresso Nacional

Cria o Grupo de Trabalho do Ozônio
(GTO), composto por órgãos do governo
federal e por entidades da iniciativa
privada, exercendo a função de comitê
técnico-consultivo sobre ações para a
proteção da camada de ozônio.
Aprova os textos das emendas ao Protocolo
de Montreal sobre substâncias que
destroem a camada de ozônio adotadas em
Londres em 29 de junho de 1990.

83
1995

Resolução nº 13, de 13
de dezembro de 1995

CONAMA

1996

Decreto Legislativo nº 51, de 29
de maio de 1996

Congresso Nacional

1998

Lei Federal nº 9.605, de
12 de fevereiro de 1998

Presidência da
República

1998

Decreto Federal nº 2.679,
de 17 de julho de 1998

Presidência da
República

1998

Decreto Federal nº 2.699,
de 30 de julho de 1998

Presidência da
República

1999

Decreto Federal nº 3.179, de 21
de setembro de 1999

Presidência da
República

2000

Lei nº 10.165, de 27 de
dezembro de 2000

Presidência da
República

2000

Resolução nº 267, de 14
de setembro de 2000

CONAMA

2002

Instrução Normativa nº
1, de 10 de setembro de
2002

MAPA, Anvisa e
IBAMA

2003

Decreto s/nº, de 6 de março de
2003

Presidência da
República

2003

Resolução nº 340, de 25
de setembro de 2003

CONAMA

2004

Instrução Normativa nº
37, de 29 de junho de
2004

IBAMA

2004

Decreto Legislativo nº
212, de 20 de maio de
2004

Congresso Nacional

Estabelece cronograma de eliminação do
consumo das substâncias do Anexo A, de
acordo com os diferentes usos.
Aprova os textos das emendas ao Protocolo
de Montreal sobre substâncias que
destroem a camada de ozônio adotadas em
Copenhague em 25 de novembro de 1992.
Dispõe sobre as sanções penais e
administrativas derivadas de condutas e
atividades lesivas ao meio ambiente.
Promulga os textos das emendas ao
Protocolo de Montreal sobre substâncias
que destroem a camada de ozônio adotadas
em Copenhague em 25 de novembro de
1992.
Promulga os textos das emendas ao
Protocolo de Montreal sobre substâncias
que destroem a camada de ozônio adotadas
em Londres em 29 de junho de 1990.
Dispõe sobre a especificação das sanções
aplicáveis às condutas e às atividades
lesivas ao meio ambiente.
Altera a Lei no 6.938/81, que dispõe sobre
a Política Nacional do Meio Ambiente.
Estabelece cronograma de eliminação do
uso e importação de substâncias constantes
dos Anexos A e B do Protocolo de
Montreal.
Estabelece cronograma de eliminação do
uso de brometo de metila para fins
agrícolas.
Cria o Comitê Executivo Interministerial
para Proteção da Camada de Ozônio
(Prozon), com a finalidade de estabelecer
diretrizes e coordenar as ações relativas à
proteção da camada de ozônio.
Proíbe o uso de cilindros descartáveis na
comercialização de CFC-12, CFC114,
CFC-115, R-502 e dos halons H-1211, H1301 e H-2402, define procedimentos para
o recolhimento e armazenagem e torna
obrigatória a reciclagem.
Estipula a obrigação de registro no
Cadastro Técnico Federal (CTF) de todo
produtor,
importador,
exportador,
comercializador e usuário de quaisquer das
substâncias controladas pelo Protocolo de
Montreal.
Aprova o texto das emendas ao Protocolo
de Montreal sobre substâncias que
destroem a camada de ozônio, aprovadas
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em Montreal, em 17 de setembro de 1997 e
em Pequim em 3 de dezembro de 1999.

2004

Decreto Federal nº 5.280, de 22
de novembro de 2004

Presidência da
República

2008

Instrução Normativa nº
207, de 19 de novembro
de 2008

IBAMA

2008

Resolução nº 88, de 25
de novembro de 2008

Diretoria
Colegiada da
Anvisa

2010

Portaria nº 41, de 25
de fevereiro de 2010;
Portaria nº 75, de 30
de março de 2010; e
Portaria nº 319, de 30 de
agosto de 2010

MMA

2012

Portaria nº 212, de 26 de
junho de 2012

MMA

2012

Instrução Normativa nº
14, de 20 de dezembro
de 2012

IBAMA

2013

Instrução Normativa nº 6, de 15
de março de 2013

IBAMA

Promulga o texto das emendas ao Protocolo
de Montreal sobre substâncias que
destroem a camada de ozônio, aprovadas
em Montreal, em 17 de setembro de 1997 e
em Pequim em 03 de dezembro de 1999.
Dispõe sobre o controle das importações
dos hidrocloro-fluorcarbonos (HCFCs) e
misturas contendo HCFCs durante os anos
de 2009 a 2012.
Proíbe, a partir de 1º de janeiro de 2011, a
produção e a importação de medicamentos
inaladores de dose medida que utilizem
CFC como gás propelente.
Estabelece o Grupo de Trabalho sobre
HCFCs, com o objetivo de contribuir para a
elaboração e a execução do Programa
Brasileiro de Eliminação dos HCFCs e seus
respectivos projetos.
Institui no âmbito do Plano Nacional sobre
Mudança do Clima o Programa Brasileiro
de Eliminação dos HCFCs (PBH).
Dispõe sobre o controle das importações de
hidroclorofluorcarbonos (HCFCs) e de
misturas contendo HCFCs, e dá outras
providências.
Regulamenta o Cadastro Técnico Federal
de Atividades Potencialmente Poluidoras e
Utilizadoras de Recursos Ambientais
(CTF/APP).

Fonte: MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Ações brasileiras para a proteção da camada de ozônio. Brasília: MMA, 2014.

