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RESUMO

Ao investigar o estado da arte da área da gestão ambiental, com foco em consultoria
ambiental,  foi  possível identificar as ferramentas inovadoras e métodos eficientes
utilizados pelos gestores ambientais em sua atividade. O presente trabalho utiliza a
metodologia dialética para que o autor produza um ensaio em que apresenta suas
ideias  sobre  o  assunto. O  estágio  de  desenvolvimento  atual  da  atividade  de
consultoria ambiental tem sido impulsionado pelo desafio crescente de uma maior
responsabilidade ambiental por parte das organizações. O crescimento do setor de
consultorias ambientais tem feito com que o mercado fique cada vez mais saturado
e  neste  contexto,  a  possibilidade  de  consolidação  do  segmento  de  consultorias
ambientais, através da gestão de marca, franquias e comoditização dos serviços de
gestão  ambiental  é  uma  tendência  cada  vez  mais  forte.  A grande  maioria  das
empresas de consultoria executa serviços de baixa complexidade  relacionados à
avaliação e minimização de impactos, controle e tratamento de emissões, efluentes
e  resíduos  sólidos.  As  características  semelhantes  e  a  possibilidade  de
padronização  de  processos  proporcionam  o  desenvolvimento  e  a  aplicação  de
ferramentas  de  gestão  que  possibilitem  o  acompanhamento  de  negócios  e
processos, a captação de clientes e o comércio virtual de produtos e serviços na
área da gestão ambiental, podendo atingir redes de empresas agrupadas na forma
de franquias.

Palavras-chave: Consultoria ambiental. Gestão ambiental. Inovação.



RESUMEN

Al investigar el estado del arte en el área de la gestión ambiental, centrándose en la
consultoría ambiental, fue posible identificar las herramientas innovadoras y métodos
eficientes utilizados por los gerentes ambientales en su actividad. El presente trabajo
utiliza la metodología dialéctica para que el autor produzca un ensayo en el  que
presenta sus ideas sobre el tema. La etapa actual del desarrollo de la actividad de
consultoría  ambiental  ha  sido  impulsada  por  el  desafío  creciente  de  una  mayor
responsabilidad ambiental por parte de las organizaciones. El crecimiento del sector
de consultoría ambiental ha saturado cada vez más el mercado, y en este contexto,
la  posibilidad de consolidar  el  segmento de consultoría  ambiental  a  través de la
gestión  de  marca,  la  franquicia  y  la  comercialización  de  servicios  de  gestión
ambiental es una tendencia mas fuerte. La gran mayoría de las firmas consultoras
prestan servicios de baja complejidad relacionados con la evaluación y minimización
de impactos, control y tratamiento de emisiones, efluentes y residuos sólidos. Las
características  similares  y  la  posibilidad  de  estandarización  de  procesos
proporcionan el desarrollo y la aplicación de herramientas de gestión que permiten el
seguimiento de negocios y procesos, la captura de clientes y el comercio virtual de
productos y servicios en el área de gestión ambiental, pudiendo alcanzar redes de
empresas agrupadas en forma de deducibles. 

Palabras clave: Consultoría ambiental. Gestión ambiental. Innovación.
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1 INTRODUÇÃO

A consultoria ambiental é uma das atividades que os egressos de Cursos de

Gestão Ambiental podem exercer no mercado de trabalho atual e é tida como um

dos principais  segmentos de atuação profissional dos gestores ambientais. É uma

atividade de prestação de serviços técnicos especializados caracterizada pelo uso

intensivo do conhecimento e da experiência prática (CONSTANZO E SÁNCHEZ,

2014). Muitos são os focos de atuação dos gestores ambientais, porém a consultoria

ambiental  tem se  destacado  dentro  do  mercado  de  bens  e  serviços  ambientais

(BSA),  formado  por  organizações  não  governamentais  (ONG’s),  empresas  e

consultorias, que movimentava no Mundo cerca de 782 bilhões de dólares (38% nos

Estados Unidos, 28% na Europa e 12% no Japão) no ano de 2010. A participação da

América Latina corresponde a 4%, com valor similar ao da China. O Brasil domina o

mercado  latino-americano,  uma  vez  que  responde  por  47%  desse  mercado  (o

correspondente  a  US$  15,1  bilhões).  O  segmento  de  Consultoria  e  Engenharia

Ambiental  gerou  receitas  de  US$  71,8  bilhões  globalmente  em  2016

(ENVIRONMENTAL  BUSINESS  INTERNATIONAL  INC.,  2019;  AGÊNCIA

BRASILEIRA  DE  DESENVOLVIMENTO  INDUSTRIAL,  2012).  As  estatísticas

especializadas, como as pesquisas realizadas pela Enviroment Analyst, mostram as

consultorias ambientais movimentam entre 3% e 6% do mercado de bens e serviços

ambientais (BSA), o que na pior das hipóteses seria mais de 1,5 bilhão de reais no

Brasil. 

Os desafios são imensos, muitos deles patrocinados pela constante ameaça

de mudanças que representam o desmonte sistemático do arcabouço legal que rege

a gestão do meio ambiente,  indicado por  diversos profissionais e intelectuais  da

área. O risco eminente para o meio ambiente e para os povos tradicionais, também

representa  obstáculo  para  o  desenvolvimento  das  atividades  profissionais  dos

gestores ambientais (tecnólogos e bacharéis em Gestão Ambiental). O contraponto a

isso é usar o conhecimento acadêmico e profissional no sentido de que as políticas

ambientais, desenvolvidas na Federação, nos Estados e nos Municípios brasileiros,

sejam baseadas na mais sólida ciência e não em orientações ideológicas.

Para  evoluir  e  obter  resiliência,  num  espaço  de  atuação  cada  vez  mais

competitivo, vulnerável e dinâmico, faz-se necessário analisar variáveis e antecipar

cenários; conhecer o estágio atual de desenvolvimento da gestão ambiental, com



foco no mercado de consultorias ambientais, e projetar quais serão as ferramentas e

métodos de trabalho usados pelos profissionais e empresas futuramente. Essa é a

perspectiva  central  deste  estudo,  com  a  premissa  de  que  a  experiência  aqui

construída vem de uma atuação profissional focada na consultoria ambiental desde

o ano de 2010.

Este estudo tem como objetivo geral investigar o estado da arte da área da

gestão  ambiental,  com  foco  em  consultoria  ambiental,  buscando  identificar

ferramentas inovadoras e métodos eficientes utilizados pelos gestores ambientais

em sua atividade. São seus objetivos específicos:

 Analisar  o  estágio  de  desenvolvimento  atual  da  atividade  de  consultoria

ambiental;

 Discorrer sobre a possibilidade de consolidação do segmento de consultorias

ambientais,  através  da  gestão  de  marca,  franquias  e  comoditização  dos

serviços de gestão ambiental;

 Desenvolver  um  prospecto  de  ferramentas  de  gestão  que  possibilitem  o

acompanhamento  de  negócios  e  processos,  a  captação  de  clientes  e

comércio virtual de produtos e serviços na área da gestão ambiental.

Para que seja possível  alcançar os objetivos deste trabalho foi  aplicado o

método de abordagem dialético, em que a opinião e experiência prática do autor são

empregados de forma fundamentada na forma de uma argumentação consistente,

produzindo um ensaio em que o mesmo apresenta suas ideias sobre o tema em

discussão (MEZZAROBA; MONTEIRO, 2009).



2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO EMPÍRICA

A  eminente  regulamentação  da  profissão  de  gestor  ambiental,  com  a

aprovação pela Câmara dos Deputados, em dezembro de 2018, do Projeto de Lei nº

2.664/2011, e o texto seguindo para o Senado Federal, onde ingressou em abril de

2019, sob título de Projeto de Lei nº 3.515/2019, deixa evidente que são os egressos

dos cursos de tecnologia e bacharelado em Gestão Ambiental os responsáveis por

atividades como elaboração de políticas ambientais, pareceres e projetos ambientais

ou  de  desenvolvimento  sustentável;  avaliação  de  impactos  ambientais;  e

licenciamento  ambiental. O  gestor  ambiental  também  será  responsável  por

educação  ambiental,  gestão  de  resíduos,  assessoria  ambiental,  recuperação  de

áreas degradadas, planos de manejo e avaliação ambiental, entre outros. Até então,

a  gestão  ambiental  como  um  todo,  e  a  atividade  de  consultoria  ambiental  em

específico,  era  vista  como um campo  de  atuação  multidisciplinar,  dominado  por

diversos  profissionais,  como  biólogos,  engenheiros  agrônomos,  geólogos,

engenheiros ambientais e até químicos. O respaldo que o referido projeto de lei dá

aos gestores ambientais é definitivo: o exercício da profissão de gestor ambiental é

prerrogativa dos graduados por instituição nacional de ensino superior oficialmente

reconhecida pelo poder público em Bacharelado em Gestão Ambiental e Tecnologia

em Gestão Ambiental e considera-se exercício ilegal da profissão sua inobservância

(SENADO FEDERAL, 2019).

A gestão  ambiental  é  a  ciência  que  estuda  e  administra  o  exercício  de

atividades econômicas e sociais de forma a utilizar de maneira racional os recursos

naturais, renováveis ou não, visando preservar um ambiente saudável e todas as

gerações. Essa ciência deve almejar o uso de práticas que garantam a conservação

e a preservação da biodiversidade, a reciclagem das matérias-primas e a redução

do  impacto  ambiental  das  atividades  humanas  sobre  os  recursos  naturais

(BARSANO;  BARBOSA,  2014).  Segundo a  Resolução  do Conselho Nacional  do

Meio Ambiente (CONAMA), a gestão ambiental é a condução, direção e controle do

uso  dos  recursos  naturais,  dos  riscos  ambientais  e  das  emissões  para  o  meio

ambiente,  por  intermédio  da  implementação  do  sistema  de  gestão  ambiental

(BRASIL, 2002). Santos (2004) propõe “que a gestão ambiental seja interpretada

como a integração entre o planejamento, o gerenciamento e a política ambiental”. 



2.1 O ESTADO DA ARTE DA GESTÃO AMBIENTAL

A partir dos conceitos de gestão ambiental, pode-se determinar a abrangência

deste  termo  no  que  refere-se  à  atividade  profissional  dos  gestores  ambientais.

Dentro da gestão ambiental, aqui designada como o ramo do mercado de bens e

serviços ambientais determinado a implantar sistemas, tecnologias e medidas de

gestão, contenção, redução e/ou recuperação de impactos ambientais decorrentes

de atividades produtivas, encontra-se o segmento econômico mais perceptível deste

ramo:  as  consultorias  ambientais.  As  consultorias  ambientais  geralmente  são

empresas  (podendo  também serem profissionais  liberais)  que  atuam oferecendo

serviços  que  darão  suporte  à  gestão  ambiental  em  outras  empresas,

empreendedores  rurais  e  governos,  ligados  à  análise  de  conformidade,

licenciamento  ambiental,  cumprimento  de  políticas  ambientais,  cumprimento  de

condicionantes  ou  medidas  reparadoras  e  outros  temas  ligados  à  gestão  de

resíduos, passivos ambientais e até seguros ambientais. As consultorias ambientais

têm se tornado empresas terceirizadas fundamentais para a gestão de negócios e

sobrevivência  de  outras  empresas,  especialmente  aquelas  que  dependem  da

adequada  gestão  ambiental  para  sua  manutenção.  De  muitas  formas,  a  gestão

ambiental tem sido associada à prevenção do pagamento de multas e à manutenção

da credibilidade das organizações perante seus sócios, investidores e a sociedade

como  um todo  (AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO  INDUSTRIAL,

2012).

Num sistema corporativo cada vez mais preocupado com a sustentabilidade

ambiental, a atividade do gestor ambiental tem encontrado uma variedade cada vez

maior  de  oportunidades.  Numa  rápida  análise  do  mercado  de  bens  e  serviços

ambientais  (BSA),  os  desafios  e  mudanças  de  um  mundo  globalizado,  como

urbanização, mobilidade, mudanças climáticas, escassez de recursos, aumento da

produtividade de ativos, demanda por energia e pressão sobre recursos naturais são

tendências  que  moldam  o  mercado  e  impactam  as  tomadas  de  decisões  de

governos, empresas e clientes. Os desafios mundiais cobram das organizações uma

maior responsabilidade socioambiental, o que afeta também a visão do mercado de

BSA globalmente. 

No Brasil, não existe uma prática estabelecida de visão de mercado ambiental

e uma das poucas iniciativas nesse sentido foi o estudo “Mapeamento da cadeia de



gerenciamento  de  áreas  contaminadas”,  elaborado  pelo  Instituto  de  Pesquisas

Tecnológicas  (IPT),  com  foco  exclusivamente  em  gerenciamento  de  áreas

contaminadas,  identificando  230  empresas  que  atuam  na  área  de  remediação,

sendo 44% de consultorias ambientais, 18% de laboratórios e 14% de consultorias

jurídicas. No geral, 61% da amostra do setor são de micro e pequenas empresas

(TEIXEIRA, 2016). 

Segundo  Teixeira  (2016),  as  consultorias  ambientais  são  as  grandes

articuladoras da cadeia de bens e serviços ambientais, desempenhando o papel de

integrar  e  articular  as  diferentes  empresas  especializadas  da cadeia,  sendo seu

ponto  focal  o  elo  com  o  qual  diversos  agentes  interagem  prestando  serviços

(fornecedores de equipamentos, fornecedores de insumos, empresas de geofísica e

geoprocessamento, empresas de sondagens, empresas de remediação, laboratórios

de análises e serviços de coletas de amostras e empreendedores em geral). 

Os  principais  usuários  da  aquisição  de  equipamentos  e  da  prestação  de

serviços na área de engenharia e consultoria ambiental  são o setor público, que

executa grandes projetos ambientais  em diferentes esferas de governo,  além de

grandes  empresas  privadas  com  investimento  ambientais  mais  significativos

(AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, 2012). 

O crescimento do setor de consultorias ambientais não é mera consequência

do aumento do número de formados em cursos de nível superior na área da gestão

ambiental.  Existe  uma  forte  especialização  deste  segmento  em  atuar  como

responsável técnico no licenciamento ambiental de empresas e empreendimentos e,

daí  em  diante,  oferecer  serviços  complementares  como  gestão  de  resíduos,

tratamento de efluentes e projetos associados à redução de passivos e impactos

ambientais. Quando diversas empresas do mesmo ramo passam a oferecer serviços

semelhantes, a concorrência entre elas aumenta e o mercado fica cada vez mais

saturado. Segundo o Censo da Educação Superior 2017 (BRASIL, 2018), somente

os cursos de tecnologia em gestão ambiental concentravam 6.609 matrículas em

instituições públicas (4º maior curso tecnológico neste tipo de instituição) e 25.135

matrículas em instituições particulares (10º maior curso tecnológico neste tipo de

instituição).

A maioria dos programas, projetos pedagógicos e currículos destes cursos

identificam a gestão ambiental como uma formação de visão interdisciplinar e com

conhecimentos técnico-científicos na área da gestão, das ciências naturais e das



ciências humanas, de forma a trabalhar na busca de soluções para os problemas

causados pela exploração antrópica dos recursos naturais e, fundamentalmente na

proposição de ações de gestão do meio ambiente visando assegurar o uso racional

e continuado dos recursos naturais (RIO GRANDE DO SUL, 2012).

Segundo Souza et al. (2006, p. 1):

A ideia de que a implantação da gestão ambiental,  por especialistas que

utilizam a tecnologia, como a solução das questões ambientais, requerendo

altos  investimentos,  gerando  custos  e  sendo  possível  somente  pelas

grandes empresas, é um posicionamento dos especialistas que não levam

em consideração o conhecimento e a capacidade humana inserida nesse

contexto empresarial. Na sociedade atual fica cada vez mais evidente um

certo  conhecimento  que  está  por  trás  do  diferencial  competitivo  das

organizações. [...]  Ocorre que este conhecimento só se obtém através da

experiência e nunca através das formas de treinamento do paradigma da

educação tradicional. 

A intenção  deste  estudo,  é  justamente  expressar  de  forma  escrita  este

conhecimento, até então apenas tácito, de forma que torne-se explícito. Razão pela

que  se  discorrerá,  a  seguir,  sobre  a  consolidação  do  segmento  de  consultorias

ambientais como o próximo passo no desenvolvimento e rearranjo das empresas e

profissionais que formam o mercado, bem como na transferência do conhecimento,

seja tácito ou explícito, e consequente conquista do diferencial competitivo destes.

2.2 CONSOLIDAÇÃO DO SEGMENTO DE CONSULTORIAS AMBIENTAIS

O objetivo de uma empresa é se fortalecer e crescer no mercado, elevando

seu  grau  de  confiança  por  clientes  e  sociedade.  As  consultorias  ambientais

enfrentam um mercado conturbado, onde o grande número de empresas de menor

porte  é característico de uma estrutura de alta  concorrência.  Um dos resultados

deste tipo de arranjo é que a disputa por clientes dá-se fortemente através do menor

preço, deixando em segundo plano a qualidade dos serviços. É o tipo de cenário que

não favorece as empresas, nem o gerenciamento dos problemas ambientais dos

clientes. Aos clientes interessa  responder aos desafios comerciais, regulatórios ou

legais de maneira eficaz e desenvolver estratégias sólidas para operar de forma

sustentável e à sociedade, ter ambiente natural equilibrado que propicie seu pleno

desenvolvimento.



Quando  a  concorrência  limita-se  ao  preço  dos  serviços,  as  empresas  de

consultoria ambiental desviam-se do objetivo de ter uma reputação de excelência e

inovação técnica e científica.

Existe uma movimentação em nível mundial rumo à fusão entre as maiores

empresas de consultoria ambiental, com portfólio de serviços e presença globais,

visando  o  domínio  do  mercado.  A atuação global  das  consultorias  ambientais  é

liderada por vinte e cinco empresas, que em conjunto, representam 46% do total do

mercado (ENVIRONMENTAL BUSINESS INTERNATIONAL INC., 2019). Observa-se

nos últimos anos uma tendência ao fortalecimento de grandes grupos econômicos

com atuação diversificada no mercado ambiental, ancorados em geral em alguma

atividade  que  lhes  garante  um grande  fluxo  de  receitas,  como  o  tratamento  de

resíduos sólidos e a operação de grandes projetos de saneamento. A expansão do

mercado de tecnologias ambientais, como tratamento de água, gestão de resíduos e

controle de poluição, provocou nos últimos anos um processo de consolidação no

setor, dentro e fora do Brasil. Com recursos próprios ou com o apoio de fundos de

investimentos,  observa-se  uma  tendência  à  criação  de  holdings1 ambientais.  A

consolidação  desses  grupos  reproduz  uma  tendência  observada  no  cenário

internacional. Um exemplo é a empresa alemã Remondis, grupo familiar fundado em

1934 para atuar no transporte de resíduos, que cresceu a partir de parcerias público-

privadas e da aquisição de concorrentes, operando atualmente em 30 países, nas

áreas  de  água,  reciclagem,  energia  e  pesquisa  e  desenvolvimento  de  novos

materiais a partir  do lixo.  Outra empresa que percorreu trajetória semelhante é a

francesa Veolia, presente em 67 países, inclusive no Brasil, onde possui cerca de

171.000 funcionários. A tendência, no Mundo e no Brasil, não importa o porte das

empresas e nem seu ramo de especialização, é a integração, fusão e consolidação

(AGÊNCIA  BRASILEIRA  DE  DESENVOLVIMENTO  INDUSTRIAL,  2012).  Um

mercado mais consolidado, ou seja, menos diluído, favorece as empresas para que

possam atingir seus objetivos.  A consultoria ambiental é uma atividade complexa,

que  envolve  múltiplos  conhecimentos,  capacitações  específicas  na  área  de

engenharia e a integração de um conjunto de tecnologias, equipamentos e serviços

capazes de gerar soluções ambientais adaptadas às necessidades dos usuários.

Segundo a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (2012, p. 161):

1 Holdings são  empresas  que  possuem como  atividade  principal  da  participação  acionária  ou
societária em outra(s) empresa(s).



A maioria  das empresas brasileiras não detém  know-how2 para executar

serviços de consultoria ambiental  mais complexos.  A grande maioria das

consultorias  ambientais  brasileiras  são  empresas  de  micro  ou  pequeno

porte, especializadas em atividades de consultoria e no desenvolvimento de

projetos relacionados à avaliação e minimização de impactos,  controle e

tratamento de emissões, efluentes e resíduos sólidos. 

Muitas  dessas  empresas  originaram-se  de  “spin-offs”3 de  empresas  de

saneamento ou de departamentos de engenharia de universidades. Algumas delas,

apesar do pequeno porte, são subsidiárias de empresas multinacionais instaladas no

país  para  atender  exigências  da  legislação  (AGÊNCIA  BRASILEIRA  DE

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, 2012). As poucas empresas de grande porte

possuem uma atuação diversificada no mercado ambiental, as quais operam como

holdings ambientais  (semelhantemente  ao  que  ocorre  nos  Estados  Unidos  e  na

Europa).  Estas  empresas  em  geral  apresentam  uma  especialização  original  em

alguma atividade básica – geralmente associada ao setor de saneamento ou ao

mercado de resíduos sólidos – a partir da qual procuram se diversificar – de forma

autônoma  ou  em  parceria  com  outras  empresas  –  para  novos  segmentos  do

mercado ambiental que constituem oportunidades atrativas de negócios. 

Pode-se concluir através da análise do mercado que as empresas médias e

grandes e, similarmente, futuros processos de consolidação das micro e pequenas

empresas de consultoria ambiental, exigem um elevado nível de capitalização – seja

para atender exigências de processos licitatórios, seja para viabilizar processos de

fusão e aquisição com outras empresas. 

No  caso  da  consolidação  do  segmento  de  consultorias  ambientais

(predominantemente formado por micro e pequenas empresas), apresentam-se dois

caminhos viáveis:  a  vinculação financeira  a fundos de investimento  ou a grupos

empresariais de grande porte ou a exploração do regime de franquias e unificação

de marca e processos. O primeiro processo é uma mimetização do que ocorre com

as médias e grandes empresas que já estão no mercado e atende seletivamente ao

propósito de diversificação de negócios das consultorias ambientais. Porém, faz com

que as instâncias técnicas fiquem atreladas aos seus financiadores e dependentes

2 Know-how é  um  termo  em  inglês  que  significa  um  conjunto  de  conhecimentos  práticos
(informações, tecnologias, técnicas, procedimentos, etc) adquiridos por uma empresa ou por um
profissional.

3 Spin-off é um termo em inglês que significa um empreendimento que é derivado de outro ou uma
empresa que nasceu de dentro de outra, como no caso de incubadoras tecnológicas de governos
ou universidades.



desses,  ainda  que  possuam  grande  capacidade  de  movimentação  financeira,  a

atuação  das  mesmas  junto  a  grandes  licitações  e  obras  públicas,  reforça  a

importância da atuação consorciada e o exercício de lóbi (lobby4) junto a diferentes

instâncias de governo. O segundo processo, voltado à gestão de marca e abertura

de franquias, semelhante a uma rede de cooperação com núcleos em diferentes

territórios,  parece  uma  hipótese  mais  racional,  se  levado  em  primazia  o

conhecimento prático que norteia a maioria dos profissionais que atuam em micro e

pequenas empresas de consultoria. Sem dúvida é uma forma de consolidação do

mercado  mais  independente  do  sistema  financeiro  e  das  grandes  corporações,

portanto, mais sustentável e mais distributivo de renda (socialmente justo). 

2.2.1 Gestão de marcas e franquias de gestão ambiental

O crescimento através de franchising5 tem se mostrado uma estratégia viável

para um grande número de empresas, porém envolve um trabalho minucioso de

planejamento,  de  avaliação  do  próprio  negócio  e  do  modelo  que  se  pretende

franquear, antes da implementação de qualquer plano de expansão. Para que uma

operação de franquia de um negócio possa se concretizar, é necessário outorgar

licenças  de  uso  da  marca.  Então  a  gestão  de  marca  (branding6),  por  meio  de

registro, divulgação e valorização da mesma, é ação imprescindível para o sucesso

dos processos de consolidação do mercado de  consultorias ambientais por meio de

franquias. Além das ações que envolvem a gestão de marca, que possivelmente

sejam capitaneadas por profissionais especializados, o estabelecimento de franquias

envolve também replicar os serviços oferecidos pela empresa principal (detentora da

marca e da gestão modelo) entre todos os franqueados, mantendo-se um padrão –

pois não se consolida um mercado formado por diversas pequenas empresas já

existentes apenas com licenciamento de uso de marca, é necessário um suporte

adequado  para  a  operação  de  uma  rede  de  empresas.  Esse  processo  de

4 Lobby ou, em português, lóbi,  é um termo em inglês que significa  atividade de pressão de um
grupo organizado (de interesse, de propaganda etc.) sobre políticos e poderes públicos, que visa
exercer sobre estes qualquer influência ao seu alcance.

5 Franchising, franchise ou franquia é uma estratégia que comercializa o direito de uso
de uma marca, patente, infraestrutura, know-how e direito de distribuição, replicando
um conceito de negócio já existente em outro local ou mercado.

6 Branding ou brand management é o conjunto de ações alinhadas ao posicionamento,
propósito  e  valores  da  marca de  uma  empresa  ou  negócio  (formada  pelo  nome,
imagem ou ideias a ela associada).



padronização  de  serviços  de  consultoria  ambiental  será  pormenorizado  no

subcapítulo dedicado à  comoditização dos serviços de gestão ambiental. Antes, é

necessário afirmar que a padronização desses serviços tem efeito fundamental no

sentido de que o franqueador (a empresa que detém a marca e padroniza seus

serviços para serem replicados) atua como única fornecedora desses serviços, por

isso  a  responsabilidade  pela  gestão  dos  processos  ao  longo  da  existência  da

franquia. Os franqueados serão meros prestadores (vendedores e executores) dos

serviços  padronizados  pela  franquia,  não  cabendo  inovar,  embora  detenham

conhecimento  prático  semelhante  aos  franqueadores.  A  padronização  e  a

transferência de know-how, agregados a sistema de gestão e operação do negócio

que seja mais fortalecido que atuação individual da micro ou pequena empresa,  são

elementos  fundamentais  para  a  garantia  da  excelência  dos  serviços,  a  principal

justificativa para a consolidação de mercado por meio do estabelecimento de redes

de  franquias  de  consultorias  ambientais.  Outra  questão  importante  para  o

estabelecimento  de  uma  rede  de  franquias  de  consultorias  ambientais  é  a

possibilidade  de  estabelecer  uma  ampla  e  diversificada  rede  de  interação  entre

profissionais (consultores ambientais), antes concorrentes, em regime de parceria

(relacionamento)  em  prol  de  um  mesmo  objetivo,  qual  seja,  a  consolidação,

evolução e melhoria contínua de processos da rede de franqueados.

Além  de  superar  desafios  como  estrutura  física,  recursos  financeiros  e

humanos e  planejamento,  o  processo de consolidação de mercado por  meio  de

franquias requer que seja avaliada a franqueabilidade do negócio de consultorias

ambientais, por meio dos seguintes estudos e planos:

I – avaliação do mercado: item que foi discutido no capítulo anterior e pode-se

concluir que a consolidação é uma tendência internacional e emergente no Brasil;

II  –  verificação  da  viabilidade  econômica  e  financeira  da  operação  do

franqueado: que passa a ter menos preocupação com a gestão de processos e dar

mais  ênfase  na  prestação de  serviços  de consultoria  ambiental,  partindo de um

modelo  pré-formatado  e  portando  uma  marca  fortalecida  regionalmente,  que

potencializa as ações de marketing;

III  – definição do plano de expansão: que definirá quantas unidades serão

instaladas e quais os territórios de cada uma, evitando a concorrência direta entre

franqueados;



IV – desenvolvimento e formatação da operação das franquias de acordo com

padrões técnicos e de qualidade pré-definidos: devem ser elaborados manuais de

procedimentos contendo as normas da franquia e modelos de todos os documentos

possíveis  de  serem  produzidos  (orçamentos,  propostas  comerciais,  contratos,

relatórios  de  vistorias,  pareceres  técnicos,  laudos  técnicos,  orientações  técnicas,

análises  técnicas,  metodologias  de  vistorias  e  de  fiscalização,  diagnósticos  e

prognósticos  de  avaliação  de  impacto  ambiental,  projetos  básicos  e  executivos,

plantas de localização e situação, planos de gestão de resíduos, estudos técnicos,

etc..);

V – plano de implantação e treinamento de franqueados: o plano de ação

definirá como serão implantadas as franquias e treinamento dos franqueados, será

previamente a abertura de cada franquia, dando início ao suporte contínuo que o

franqueador dará a cada franqueado;

VI – suporte à rede de franquias: interação contínua entre o franqueador e os

franqueados  por  meio  de  suporte  permanente  em  todas  as  áreas  de  gestão  e

aplicação  dos  processos  padronizados,  bem  como  desenvolvimento  de  ações

marketing  contínuas  e  integradas  entre  as  franquias  e  realização  de  eventos

(relacionamento) entre franqueados.

2.2.2 Comoditização dos serviços de gestão ambiental

Comoditização (ou comodificação) é a transformação de bens e serviços (ou

coisas que podem não ser normalmente percebidos como bens e serviços) em uma

commodity7. Juntamente  ao  estabelecimento  de  rede  de  franquias,  tornar  a

qualidade  e  as  características  dos  serviços  prestados  pelas  empresas

uniformemente padronizados é um aspecto importante do processo de consolidação

do mercado de consultorias ambientais. 

As principais empresas atuantes no mercado brasileiro raramente restringem

sua  atuação  à  área  de  engenharia  e  consultoria  ambiental.  Algumas  destas

empresas também são construtoras de equipamentos ou distribuem equipamentos

de fabricantes externos, tendendo a fornecer pacotes “completos” (incluindo projeto,

construção, equipamento e operação) de soluções ambientais. Muitas vezes estas

7 Commodity ou, em português, comódite, corresponde a produtos de qualidade e características
uniformes, que não são diferenciados de acordo com quem os produziu ou de sua origem.



empresas tendem a atuar como representantes ou formam algum tipo de parceria

tecnológica com empresas estrangeiras, responsáveis pelo fornecimento de  know

how incorporado ao serviço de consultoria ambiental  (AGÊNCIA BRASILEIRA DE

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, 2012).

No  entanto,  a  grande  maioria  das  consultorias  ambientais  brasileiras  são

especializadas  em  atividades  de  consultoria  e  no  desenvolvimento  de  projetos

relacionados  à  avaliação  e  minimização  de  impactos,  controle  e  tratamento  de

emissões, efluentes e resíduos sólidos. Para essas empresas de micro ou pequeno

porte, a elaboração de estudos ambientais para o licenciamento ambiental é o carro-

chefe. O macro cenário deste grande setor de consultorias é de muitas empresas

que executam e vendem serviços semelhantes, em diferentes espaços, com preços

variáveis,  mas  com  uma  matriz  de  procedimentos,  modelos,  custos,  acervos

técnicos e bibliográficos e atestados de capacidade técnica muito padronizada. Essa

padronização  natural,  pode  ser  o  principal  meio  para  uma  comoditização  dos

seguintes serviços de gestão, entre outros:

I – análise de documentos;

II – execução de vistorias técnicas;

III – elaboração de pareceres técnicos;

IV – análise de viabilidade;

V – elaboração de minutas de licenças ambientais;

VI – prestação de assessoria técnica;

VII – prestação de consultoria técnica;

VIII  –  elaboração  de  diagnósticos  e  prognósticos  sobre  os  impactos

ambientais;

IX – acesso à informação ambiental;

X – condução de auditoria ambiental;

XI – condução de perícia ambiental.

O  processo  de  comoditização  de  serviços  de  gestão  ambiental  está

diretamente ligado ao uso de ferramentas de gestão ambiental inovadoras que será

tratado no  próximo capítulo,  especialmente  com uso  de sistemas informatizados

(softwares e/ou  aplicativos)  que  podem imprimir  um ritmo  muito  mais  célere  na

padronização desses serviços.



2.3 FERRAMENTAS DE GESTÃO AMBIENTAL INOVADORAS

O uso de sistemas informatizados (softwares e/ou aplicativos) para a gestão

ambiental tem um potencial muito forte para acelerar dois processos importantes na

consolidação do segmento de consultorias ambientais: de padronização de serviços

para o sistema de franquias e comoditização dos principais serviços executados por

micro  e  pequenas  empresas  de  consultoria.  As  ferramentas  tecnológicas  já

existentes e aquelas que ainda serão aperfeiçoadas para o setor de consultorias

ambientais visam incrementar a produtividade e, por que não, a lucratividade dessas

empresas. Os processos de prestação de serviços técnicos tendem a evoluir com a

interação que possa ocorrer entre profissionais detentores de conhecimento tácito e

explícito e ambiente digital e tecnológico propiciando toda a interação necessária à

medida  que  mais  profissionais  usem as  mesmas  plataformas  e  produzam  seus

trabalhos num mesmo ambiente de padronização de procedimentos e modelos de

atividades.  Hoje  em  dia,  praticamente  toda  a  profissão  pode  ter  um  aplicativo

(software)  atuando como uma ferramenta de gestão que acompanha negócios e

processos,  auxilia  na  captação e fidelização de clientes  e  possibilita  o  comércio

virtual  de produtos e serviços.  Para que o segmento  de consultorias  ambientais

possa enfrentar problemas e necessidades que crescem em alta velocidade, num

ambiente em que o ensino e a formação evoluem em velocidade baixa, o uso deste

tipo de ferramenta de gestão possibilita sua evolução e inovação.

2.3.1 Acompanhamento de negócios e processos

Se o objetivo das empresas de consultoria ambiental for melhorar a geração

de  valor  para  seus  clientes  através  de  serviços  qualificados,  uma  ferramenta

indispensável é a qualificação do acompanhamento de negócios e processos. Desde

as fases de planejamento de marketing até a fidelização do cliente, passando pela

orçamentação, contratação, prestação do serviço, entrega de produtos, cobrança,

avaliação de serviço e pós-vendas, o processo de prestação de serviços de gestão

ambiental  é amplo e requer acompanhamento sistemático,  geralmente executado

por um consultor sênior, cujo perfil envolve maior experiência e visão ampla sobre a

atividade de consultoria. Num processo de rede de franquias, o franqueador poderá

oferecer esse serviço aos franqueados como parte do know-how da marca e mesmo



através de ferramentas padronizadas e inseridas em um aplicativo (software)  de

gestão da rede de franquias.

O acompanhamento de negócios e processos é parte fundamental da rotina

de  aprimoramento  contínuo  dos  processos  de  prestação  de  serviços  de  gestão

ambiental  e  requer  uma  metodologia  que  seja  complementar  ao  escopo  de

procedimentos  padronizados  e  organizados  que  originarão  a  comoditização  dos

serviços de consultoria ambiental.

2.3.2 Captação de clientes e comércio virtual de produtos e serviços de gestão

ambiental

A captação  de  clientes  para  empresas  de  consultorias  ambientais  é  um

processo que requer cada vez mais o uso de tecnologias, pois tem se voltado para o

ambiente virtual, seja como espaço principal de divulgação das empresas e serviços

ou  como  espaço  de  apoio  para  que  os  consumidores  possam  buscar  maiores

informações sobre os serviços oferecidos. Mais do que possibilitar o reconhecimento

da marca, o marketing digital auxilia na conquista de clientes e pode ser fundamental

para a fidelização destes. Com uso de tecnologias, como os aplicativos (softwares)

para a gestão ambiental, é possível acompanhar o desempenho de landing pages8,

produzir  relatórios periódicos sobre campanhas de divulgação,  registrar  ligações,

mensagens e  correios  eletrônicos  gerados a  partir  de  campanha de divulgação,

controlar bancos de dados com potenciais consumidores (leads), ou seja monitorar a

jornada  do  consumidor  dentro  do  ambiente  digital  da  empresa.  Um  suporte  de

finalização de vendas de produtos e serviços de gestão ambiental é perfeitamente

possível, através de um ambiente que possibilite o comércio virtual do portfólio da

empresa. Os resultados das empresas de consultoria ambiental já são em grande

parte hoje, e serão cada vez mais, os resultados digitais destas, uma vez que a

internet está incorporada à vida das pessoas e será cada vez menos possível fazer

qualquer  coisa  sem  ela.  É  muito  comum  que  potenciais  consumidores  também

procurem serviços de gestão ambiental na internet, seja para pesquisar as empresas

com maior destaque e credibilidade, seja para ter uma previsão sobre o custo dos

8 Landing pages são páginas de internet que possuem todos os elementos voltados à conversão do
visitante em um potencial consumidor (lead), também conhecidas como páginas de aterrissagem
ou páginas de conversão, são muito usadas em campanhas de marketing digital, pois costumam
ter altas taxas de conversão. 



serviços  que  necessitam,  ou,  ainda,  para  ter  certeza  de  que  a  solução  do  seu

problema passa pelo auxílio de uma empresa de consultoria ambiental. 



3 CONCLUSÃO 

Ao investigar o estado da arte da área da gestão ambiental,  com foco em

consultoria ambiental, foi possível identificar as ferramentas inovadoras e métodos

eficientes  utilizados  pelos  gestores  ambientais  em  sua  atividade.  O  estágio  de

desenvolvimento atual da atividade de consultoria ambiental tem sido impulsionado

pelo  desafio  crescente  de  uma  maior  responsabilidade  ambiental  por  parte  das

organizações. O crescimento do setor de consultorias ambientais tem feito com que

o  mercado  fique  cada  vez  mais  saturado  e  neste  contexto,  a  possibilidade  de

consolidação do segmento de consultorias ambientais, através da gestão de marca,

franquias e comoditização dos serviços de gestão ambiental é uma tendência cada

vez mais forte. A grande maioria das empresas de consultoria executa serviços de

baixa complexidade relacionados à avaliação e minimização de impactos, controle e

tratamento de emissões, efluentes e resíduos sólidos. Num mercado de trabalho que

evolui sistematicamente a uma velocidade muito rápida, a atividade dos consultores

ambientais  também  está  em  rápida  mudança,  tornando-se  cada  vez  mais

especializada e necessitando a inovação constante, com o desenvolvimento e o uso

de  ferramentas  de  gestão.  As  características  semelhantes  e  a  possibilidade  de

padronização  de  processos  proporcionam  o  desenvolvimento  e  a  aplicação  de

ferramentas  de  gestão  que  possibilitem  o  acompanhamento  de  negócios  e

processos, a captação de clientes e o comércio virtual de produtos e serviços na

área da gestão ambiental, podendo atingir redes de empresas agrupadas na forma

de franquias. 

O futuro das empresas de consultoria ambiental está ligado à formação de

parcerias  e  estratégias  comuns  que  por  um  lado  possibilitem  uma  abordagem

independente de gestão ambiental e por outro garanta que os resultados para os

potenciais  consumidores sejam objetivos.  Através de uma plataforma moderna e

eficiente, estas empresas poderão abordar algumas das questões mais importantes

enfrentadas pelas comunidades locais e global, incluindo as implicações ambientais

e  de  saúde  da  urbanização,  as  mudanças  climáticas  e  crescente  escassez  de

recursos. As consultorias ambientais que terão sucesso no futuro serão resultado de

um esforço contínuo para estar na vanguarda de seu campo de atuação, fornecendo

soluções inovadoras, inspiradoras e sustentáveis que estabelecem novos padrões e



façam uma diferença genuína para seus clientes, o meio ambiente e a sociedade

como um todo. 
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