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RESUMO 

 

Este trabalho foi desenvolvido no Distrito Administrativo de Icoaraci (DAICO), Belém - Pará. Teve como 

objetivo analisar as práticas de responsabilidade socioambiental empresarial (PRSAE) no distrito e a 

perceção dos moradores sobre as condições socioambientais (PCSA) locais. Ao todo, o estudo 

envolveu 41 empresas e 250 famílias. Os dados foram submetidos à Analise por Componente Principal 

(ACP) e as pontações fatoriais utilizadas na construção de um índice de responsabilidade 

socioambiental empresarial (IRSAE-ICO) e de perceção da condição socioambiental (IPCSA-ICO) em 

Icoaraci. Os índices indicam que somente 4 empresas e 1 família obtiveram valores considerados 

satisfatórios, de PRSAE e PCSA, respetivamente. Os resultados permitiram também identificar as 

forças e fragilidades de cada empresa (algo pode auxiliar na tomada de decisões especificas de boas 

práticas), assim como os aspectos das condições socioambientais mais problemáticas em cada bairro 

(o que pode auxiliar na formulação de politicas publicas e/ou ações empresariais) na região. Trata-se 

de um trabalho inédito em que a técnica de ACP foi empregada para construir um índice de 

classificação da PRSAE e da PCSA no DAICO. Conclui-se que, 30 anos após a implantação do parque 

industrial, ainda não foi possível perceber o reflexo do empreendimento na melhoria das condições 

socioambientais da região de Icoaraci e que são muitos os desafios para que a maioria das empresas 

atinjam níveis de práticas socioambientais satisfatórias. Neste contexto, além dos incentivos fiscais e 

da infraestrutura, torna-se necessário criar outras iniciativas complementares para consolidar as 

atividades industriais e promover o desenvolvimento sustentável das regiões do Estado. Torna-se 

também necessário estimular o esforço coletivo da comunidade para que os mesmos possam 

questionar e exigir práticas proativas por parte das empresas. 

 

Palavras-chaves: responsabilidade socioambiental, estratégia empresarial, perceção das condições 

socioambientais. 
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ABSTRACT 

 

This study was conducted in the Administrative District of Icoaraci (DAICO) Belém. The objective was 

to analyze the practice of socio-environmental responsibility in firms (PRSAE) in the district, and the 

perception of the residents regarding the socio-environmental conditions (PCSA) in the area. 

Altogether, the study involved 41 firms and 250 families. The data were subjected to Analysis of the 

Principle Components (APC), and the factor scores were used in the construction of an index of the 

firm´s socio-environmental responsibility (IRSAE-ICO), and of perception of the socio-environmental 

condition (IPCSA-ICO) in Icoaraci. The indices reveal that less than 5% of the firms, and 0.4% of the 

families, achieve levels considered satisfactory for PRSAE and PCSA, respectively. The results also 

allow us to identify the strengths and weaknesses of each firm (this can help in the making of specific 

decisions and good practices), and aspects of the more problematic socio-environmental conditions 

in each neighborhood (which can help in formulating public policies and/or business actions) in the 

region. This is the first time that such a study, in which the technique of APC to construct a 

classification index for the PRSAE and PCSA in the DAICO was used. The research concludes that , 

thirty years (30) after  the implantation  of the industrial park, it has not yet been possible  to 

perceive/discern  the impact (REFLEXO) of this entrepreneurship on the  improvement  in socio-

environmental  conditions of the Icoaraci region, and  that  there are  many challenges  for the majority 

of firms to reach satisfactory levels  of socio-environmental practices. In this context, apart from 

the fiscal and infrastructural incentives, it is necessary to create other complementary initiatives in 

order to consolidate the industrial activities and to promote sustainable development of the regions in 

the State of Pará. Moreover, it is necessary to stimulate the collective effort of the community so that 

its members can question and demand proactive practices from the firms. 

 

Key-words: Socio-environmental responsibility, business strategy, socio-environmental condition. 
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prática de responsabilidade socioambiental de empresas e a percepção dos moradores sobre a 

condição socioambiental local 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Justificativa 

Esta pesquisa partiu da hipótese de que os distritos industriais, pela sua política 

constitucional, são (ou pelo menos, deveriam ser) agentes indutores do 

desenvolvimento local, criando trabalhos, empregos e riqueza para a população, ou 

seja, promover melhorias nas condições de vida da população local. Infelizmente, a 

expansão dos distritos industriais no estado do Pará, principalmente a extração 

vegetal (madeira) e mineração industrial, provocaram (e ainda provocam) impactos 

sociais e ambientais que interferem na qualidade de vida dos moradores locais. 

A implementação do distrito industrial de Icoaraci atraiu (e continua a atrair) 

uma convergência cada vez maior de indivíduos, e como os investimentos públicos 

nas infraestruturas locais não acompanharam esse aumento do contingente 

populacional, agravaram-se as condições de vida dos moradores. As condições 

socioambientais de maior impacto são a degradação ambiental local, a deterioração 

das infraestruturas residenciais e saneamento básico além do desemprego e violência 

que se tornaram ordem do dia em diversos bairros do Icoaraci. Neste contexto, esses 

fatores interferem decisivamente nas condições socioambientais dos moradores, 

tornando-se assim, um problema específico dos projetos de desenvolvimento 

industrial sem um planeamento adequado dos impactos sócio estruturais resultantes. 

1.1.1. Degradação ambiental no distrito de Icoaraci 

A área do DAICO faz parte do município de Belém e pela sua localização 

geográfica, às margens do rio Maguari (um dos principais afluentes do rio Amazonas), 

começou a vivenciar, a partir de 1981, um acelerado aumento populacional devido à 

instalação do distrito industrial de Icoaraci. A falta de investimentos proporcionais para 

ampliar e melhorar as precárias infraestruturas já existentes, provocaram os graves 

problemas sociais e espaciais que, hoje, marcam as paisagens do DAICO: o 

desmatamento das coberturas vegetais, as ocupações desordenadas, as moradias 

inadequadas (palafitas) e etc. 

 Hoje, mesmo dispondo de uma estrutura industrial melhor de que muitos 

municípios paraenses, o centro urbano de Icoaraci ainda sofre com a falta de 
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infraestruturas com condições mínimas dignas para habitação (saneamento, esgoto 

etc.). De forma geral, é possível atribuir a aceleração do crescimento demográfico de 

Icoaraci à expansão urbana de Belém aliada ao projeto do distrito industrial. O texto, 

retirado de (Dias, 2007) resume bem as consequências desse afluxo contingencial 

acelerado na área de Icoaraci: 

 

“No contexto urbano do Distrito de Icoaraci, as transformações resultaram 
numa paisagem urbana diferenciada, tal como vem sendo produzido o urbano 
nas cidades capitalistas, em que é marcante a segregação sócio espacial e os 
problemas ambientais. Os contrastes e desigualdades são evidenciados no 
espaço construído, alguns bairros mais bem equipados do que outros, 
refletindo em larga medida o padrão socioeconômico de seus moradores, que 
contrasta com as áreas periféricas, caóticas e de infraestrutura deficiente, onde 
se localiza a maioria das industriais, que atuam predominantemente nas áreas 
do distrito industrial, nas Rodovia Arthur Bernardes e Augusto Montenegro e na 
fachada do núcleo que margeia o furo do Maguari” (Dias, 2007, p. 205-206). 

 

1.1.2. Condições sociais degradantes no distrito de Icoaraci 

Boa parte da população migrante do distrito de Icoaraci veio em busca de 

emprego e trabalho nas empresas, mas constituída na maioria por um contingente 

sem qualificações para o trabalho formal e sem condições financeiras, acabou por 

ocupar áreas inóspitas existentes no interior do centro originando os diversos bairros 

que, hoje, constituem o DAICO (Paracuri 1 e 2, Tenoné, Águas Negras, etc.). Sobre 

essa situação, Dias (2007, p. 208) comenta que pela condição de clandestinidade, 

uma das caraterísticas marcantes das áreas de invasão é a concentração de 

populações de baixo rendimento, segregadas socialmente, que habitam em ruas sem 

pavimentação, arborização ou áreas de lazer, convivem com a falta saneamento 

básico e recolha de lixo além da deficiência de transportes públicos. 

Hoje, a ocupação das margens dos rios e igarapés, que cortam a região, mudou 

a paisagem de Icoaraci que sem as infraestruturas adequadas de saneamento básico 

permite que os esgotos domésticos e dejetos humanos, da maioria dos moradores, 

sejam lançados diretamente na calha dos rios e igarapés. Com o auxílio do fluxo e 

refluxo dos mares, estes poluentes são transportados para um ecossistema maior, a 

Baia do Guajará, um dos principais afluentes do rio Amazónia.   
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1.1.3. Desemprego e violência no distrito de Icoaraci 

A cidade de Belém é o maior aglomerado urbano na região amazónica e, assim 

como acontece em muitas outras grandes cidades brasileiras, a criminalidade instala-

se nos bairros das periferias e alastra-se rapidamente nas comunidades, 

principalmente entre a população mais jovem. A região do DAICO (periferia de Belém) 

não é uma exceção a esta problemática e o efeito negativo do fluxo populacional 

acelerado provocou a sobrecarga das infraestruturas dos serviços coletivos, como 

também, altos índices de criminalidade. 

 Hoje, caminhar pelas ruas de Icoaraci representa um grande risco quotidiano, 

o cidadão comum é privado do seu direito de ir e vir pela falta de segurança. No 

distrito, a perceção de pobreza chama bastante atenção e o mais desolador é ver 

muitos jovens divagando nas ruas sem ocupação. O distrito industrial não conseguiu 

gerar postos de trabalho para absorver o contingente populacional desempregado, 

principalmente os jovens, que fora do mercado formal de trabalho e com incessante 

apelo ao consumo, pelos mídia, se tornam vulneráveis ao mundo do crime. 

Um estudo realizado pela Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio 

Vargas, em três grandes cidades no Brasil (Guarulhos, Belém e Maceió), mostra que 

a maior parte dos crimes de homicídio, em Belém, ocorre nos bairros de Cabanagem, 

Guamá, Icoaraci e Terra Firme. Outro estudo realizado pelo Instituto de 

Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Pará, IDESP, (Santos, Macedo, 

Maia, Silva e Nascimento, 2009) indica que a região de Icoaraci também aparece entre 

os bairros com o maior índice de crimes sexuais por atentado violento ao pudor no 

Estado (ver Anexo I, p. 167). 

Esses dados reforçam a tese dos especialistas no assunto de que o crime 

consegue instalar-se mais facilmente nas periferias das grandes cidades onde as 

populações vivem em precárias condições de vida, excluídas das políticas sócio 

espaciais. Mas, como bem salientou o Sociólogo Luís Antônio Francisco Herbert de 

Souza (Betinho): “a pobreza não é a causa de violência, mas quando aliada à 

dificuldade dos governos em oferecer melhor distribuição dos serviços públicos, torna 

os bairros mais pobres e mais atraentes para a criminalidade e a ilegalidade”. 

Desta forma, justifica-se o estudo no sentido de extrair as necessárias 

implicações e recomendações deste empreendimento que consumiu e ainda consume 
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importâncias elevadas de recursos públicos que, após mais de 30 anos de 

implementação, ainda não consegue tornar-se referência de um empreendimento de 

sucesso e de auxílio ao desenvolvimento da área de Icoaraci. 

 “O homem tem a possibilidade de alterar o planeta onde vive, mas daí lhe 

advém uma tremenda responsabilidade: essa alteração pode, no caso de ser 

incorreto, comprometer a sua própria sobrevivência, a nível de espécie” (Oliveira, 

2005, p. 25). Quando se consideram os desequilíbrios ambientais em regiões 

suscetíveis às mudanças ambientais como, por exemplo a região Amazónica, este 

compromisso, a nível de espécie, a que o autor se refere não deve ser encarado como 

uma mera metáfora. A Amazónia é mundialmente conhecida pela exuberância do seu 

ecossistema selvagem, particularmente, pela presença da grande floresta tropical que 

abriga uma biodiversidade preciosa no planeta. A região possui um dos mais belos e 

delicados ambientes do planeta e perfaz uma superfície aproximada de 5.217.423 km2 

no território brasileiro (Amazónia Legal), o que corresponde a cerca de 60% do total 

(IBGE, 2004).  

Após a Segunda Guerra Mundial, a industrialização em massa foi seguida no 

mundo inteiro (encabeçado pelas grandes potencias) como estratégia para 

ultrapassar os problemas da pobreza e do subdesenvolvimento. A evolução industrial 

propiciou o crescimento desenfreado das indústrias, que na busca de altos lucros, 

puseram de lado as consequências da exploração irracional dos recursos naturais, as 

quais afetaram e ainda afetam a sociedade atual. Acerca dessa problemática, Backer 

(1995) comenta que de tanto querer criar um ecossistema industrial e um natural, 

irrefletidamente, esquecemos que se trata de um mesmo ecossistema. No entanto, a 

partir das décadas de 80 e 90, começou a ser difundida no mercado internacional uma 

nova mentalidade de arranjo produtivo denominado distrito industrial. 

A eficiência produtiva dos distritos industriais italianos, principalmente na 

criação de emprego e riqueza local, fez com que essa modalidade produtiva fosse 

aplicada em vários países (Vilarejo do Cholet, Vale do Rio Arve, Oyonnax e Thiersna, 

na França; Baden-Württemberg, na Alemanha; Vale de Silício na Califórnia, Estados 

Unidos etc.) tornando-se num modelo de políticas públicas e também alvo de estudos 

nas instituições e centros de pesquisa pela sua importância como estratégia de 

desenvolvimento económico local. 
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No Brasil, impulsionados pelo processo de globalização muitos estados 

aplicaram também o modelo de distritos industriais como instrumento estratégico para 

o desenvolvimento das suas regiões e melhorar as condições de vida das populações 

locais. Na região amazónica, a industrialização em larga escala foi lenta, até a década 

de 1970 as indústrias da região eram artesanais e limitadas ao uso de produtos de 

origem vegetal (borracha, castanha-do-pará, madeira) e ao ramo dos bens de 

consumo (alimentos, bebidas etc.). Entre as Unidades da Federação que compõem a 

região amazónica, o estado do Pará exerce um grande peso económico por 

concentrar boa parte das empresas do segmento madeireiro e de mineração.  

O governo do estado do Pará criou em 1976, a Companhia de Desenvolvimento 

Industrial (CDI) para organizar e administrar a implementação de distritos industriais 

nas regiões do estado. Entre as várias missões institucionais deste órgão destacam-

se a concessão de incentivos fiscais às empresas e a construção de infraestruturas 

para projetos industriais (energia elétrica, vias rodoviárias, portos). Neste contexto, 

foram implementados cinco (5) “distritos industriais” no estado (Ananindeua, 

Barcarena, Icoaraci, Marabá e de Santarém) e entre os critérios para a escolha, 

destacam-se a geopolítica do estado e as potencialidades regionais (CDI/PA, 2012). 

Atualmente, a CDI está vinculada administrativamente à Secretaria de Estado de 

Ciência Tecnologia e Inovação – SECTI. Aqui, o termo “distrito industrial” representa 

a aglomeração de um conjunto de empresas, de diferentes dimensões e atividades, 

localizadas num mesmo espaço estruturado para atividades industriais. 

Desta forma, este estudo analisou até que ponto a estratégia de implementação 

dos distritos industriais funciona como instrumento de desenvolvimento da região de 

Icoaraci. Para responder esta a pergunta, realizou-se uma pesquisa junto dos 

moradores sobre as condições socioambientais nas imediações do território do 

DAICO. Outra questão importante foi averiguar, através das práticas espontâneas das 

empresas, até que ponto estão comprometidas com as condições socioambientais 

locais e se sentem corresponsáveis pelo desenvolvimento das regiões do estado.  

A opção da escolha do distrito industrial de Icoaraci deve-se a inúmeras razões: 

é o único distrito industrial localizado no município de Belém, o maior centro urbano 

da região amazónica, onde vive quase 35% da população do Pará estimada em 

7.792.561 e somente no Distrito Administrativo de Icoaraci (DAICO) residem 167.035 
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habitantes (Anuário Estatístico do Município de Belém, 2012); é um dos primeiros 

distritos industriais implementados no estado; concentra algumas das maiores e mais 

importantes empresas do estado; pela sua localização geográfica, às margens do rio 

Maguari (Baia de Guajará), um dos principais afluentes do rio Amazonas e está 

rodeado por diversos rios e igarapés. Também, devido ao tamanho gigantesco do 

estado, aliado à precária infraestrutura rodoviárias e meios de transportes, seria 

inviável realizar, em tempo hábil, um estudo em todos os distritos industriais do 

Estado. 

1.2. O Problema de Investigação e Objetivos 

Nos últimos anos, as empresas têm-se defrontado com crescentes cobranças 

advindas de diversos setores públicos e privados (órgãos reguladores e 

fiscalizadores, organizações não governamentais, consumidores, bancos, 

seguradoras etc.), no sentido de assumirem uma postura mais responsável e proativa 

para com as questões sociais e ambientais.  

O governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento, 

Ciência e Inovação (SECTI), investiu nas infraestruturas do distrito industrial de 

Icoaraci (assim como nos outros distritos industriais do Estado) os recursos públicos 

com o intuito de promover atividades económicas industriais e criar emprego, trabalho 

e riqueza. 

Neste contexto, as principais questões orientadoras desta pesquisa são:  

 Quais as práticas de responsabilidade socioambiental empresarial das 

empresas em atividade no DAICO?  

 Até que ponto as empresas, em atividade no DAICO, estão a incorporar 

nas suas políticas organizacionais, estratégias espontâneas que 

contemplam a produção sustentável e a responsabilidade social?  

 Até que ponto o modelo de distrito industrial implementado em Icoaraci 

está a funcionar como instrumento para o desenvolvimento 

socioambiental?  

 Qual a perceção dos moradores da pariferia de Icoaraci sobre as 

condições socioambientais do território do DAICO?  
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Pelas experiências bem sucedidas em diversos países e, inclusive em diversas 

regiões no Brasil, os distritos industriais pela sua política constitucional, têm sido 

consolidados como instrumentos de desenvolvimento local/regional. No entanto, o 

que se observa nos municípios onde foi implementado o projeto dos distritos 

industriais do estado do Pará, essencialmente no distrito industrial de Icoaraci, é a 

deterioração ambiental do local e os graves problemas de ordem sócio-estrutural. No 

interior do núcleo urbano do Icoaraci, é visível a falta de saneamento básico, os 

esgotos correm a céu aberto, o lixo amontoado, habitações precárias (palafitas) e 

insalubres. Esta realidade não difere das condições encontradas nas outras regiões 

do Estado onde foram implantados os projetos industriais. 

Desta forma, os principais objetivos deste estudo foram:  

 Analisar as práticas de Responsabilidade Socioambiental Empresarial 

(RSAE) no Distrito Industrial (DI) de Icoaraci. Algumas empresas em 

atividade no distrito industrial foram submetidas a um questionário 

aplicativo e os dados serviram para construír o Índice de 

Responsabilidade Socioambiental Empresarial do DI de Icoaraci 

(IRSAE-ICO), utilizando para isso uma das técnicas de maior rigor 

estatístico: Análise por Componentes Principais (ACP).  

 Avaliar a perceção dos moradores sobre as condições socioambientais 

na área do Distrito Administrativo de Icoaraci (DAICO) através de um 

questionário aplicado em 250 residências e os dados foram utilizados na 

construção do Índice de Perceção de Condição Socioambiental na área 

de Icoaraci (IPCSA-ICO), utilizando também ACP. 

Faz-se necessário o levantamento destes dados porque há mais de 30 anos 

que o atual modelo de distrito industrial foi implementado e não se percebe o reflexo 

na melhoria das condições socioambientais no Distrito. Neste sentido, os resultados 

deste estudo podem servir de auxílio aos atores envolvidos no contexto (governo 

/empresas / comunidade), para encontrar soluções atenuantes aos possíveis entraves 

no desenvolvimento da região de Icoaraci. Trata-se, portanto, de um estudo inédito 

que permitirá atribuir índices para avaliar as práticas de responsabilidade 

socioambiental das empresas presentes no distrito industrial de Icoaraci bem como a 

perceção das condições socioambientais pelos moradores.  
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O fundamento teórico básico assim como a interpretação dos resultados deste 

estudo foram delineados, primeiramente, pelo processo de industrialização no Brasil 

e na região amazónica para entender as circunstâncias nas quais este processo se 

desenvolveu e as suas consequências na forma de atuar do setor empresarial 

brasileiro, sobretudo, para com a ação social. Foram também abordados e 

consultados conceitos relacionados com o tema. 

Espera-se que este estudo possa suscitar reflexões sobre o modelo de 

desenvolvimento industrial adotado no estado, além de auxiliar na busca de subsídios 

para medidas que possam contribuir para o desenvolvimento sustentável das regiões 

do estado. Após mais de 30 anos de implementação do parque industrial do Icoaraci, 

torne-se necessária uma análise critica deste empreendimento no sentido de rever a 

efetividade dos objetivos iniciais e identificar possíveis alterações. 

Espera-se também que os dados aqui levantados possam estimular as 

empresas a coparticiparem de forma mais efetiva no desenvolvimento das regiões do 

Estado e, desta forma, colaborar para melhorar as condições de vida da população. 

Importa aqui citar Coelho (2001, p. 27), “a face mais perversa do atual 

desenvolvimento é o fato de que os problemas ambientais (ecológicos e sociais) não 

atingem igualmente todo o espaço urbano. Atingem muito mais os espaços físicos de 

ocupação das classes sociais menos favorecidas do que os das classes mais 

elevadas”. 

1.3. O processo de investigação 

Este estudo analisou as práticas de responsabilidade socioambiental das 

empresas em atividade no DAICO bem como a perceção dos moradores quanto às 

condições socioambientais. Para tal, nas empresas, a pesquisa procurou saber 

através dos entrevistados os projetos socioambientais sistemáticos adotados, a 

publicação dos seus princípios éticos, o entendimento que possuem sobre os 

conceitos de gestão socioambiental empresarial e desenvolvimento sustentável, 

assim como o uso de instrumentos e ferramentas de apoio à gestão socioambiental, 

os investimentos na inovação tecnológica de produtos/processos e gestão de 

resíduos, água e energia. Na comunidade, procurou-se perceber as condições de 

empregabilidade dos moradores nas empresas, a situação do rendimento familiar, 
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participação nos programas sociais do governo, qualidade dos serviços públicos na 

educação e saúde. 

Na primeira etapa foram consultadas 68 empresas presentes no DI de Icoaraci 

e registadas na Companhia de Desenvolvimento Industrial do Pará (CDI), mas apenas 

41 delas se comprometeram a responder às perguntas desde que não fossem 

identificadas individualmente. Para o cumprimento de tal exigência as empresas foram 

codificadas de E01-ICO a E41-ICO. Deste conjunto de empresas 4 são micros 

empresas, 24 pequenas empresas, 12 de médio porte e 1 de grande porte, conforme 

a classificação por tamanho da Lei Federal nº 9.841 de 5.10.99 (Estatuto da Micro e 

Pequena Empresa). 

Na segunda etapa, fez-se um levantamento prévio sobre os aspetos mais 

intervenientes nas condições socioambientais dos moradores. Preliminarmente, foram 

entrevistadas 150 famílias e os aspectos mais citados (98%) englobaram o trabalho e 

emprego, rendimentos, saneamento básico, moradia, educação e saúde. Com base 

nestes aspectos, elaborou-se um questionário aplicativo contendo 18 variáveis que foi 

utilizado para analisar a perceção das condições socioambientais dos moradores nos 

09 bairros que constituem o DAICO: Águas Negras, Agulha, Campina, Cruzeiro, 

Maracacuera, Paracuri, Parque Guajará, Ponta Grossa e Tenoné. Ao todo, 250 

famílias responderam ao inquérito e a amostragem por bairro foi proporcional à 

população de cada bairro, entre os critérios utilizados para a escolha do entrevistado, 

estão idade, tempo de residência, escolaridade etc. Cada entrevista demorou, em 

média, 1hora. 

 Os dados das empresas e dos moradores foram submetidos ao tratamento 

estatístico de ACP de onde foram extraídos as pontuações fatoriais utilizadas na 

construção do Índice da Prática de Responsabilidade Socioambiental das empresas 

do DI de Icoaraci (IRSA-ICO) e o Índice de Perceção de Condição Socioambiental na 

região de Icoaraci (IPCSA-ICO). O modelo analítico foi adaptado do trabalho de 

Santana (2007, p.42-45), “Índice Sistêmico de Desempenho Competitivo (ISDC)”. 

Espera-se que a metodologia desenvolvida, neste trabalho, possa ser adotada, para 

analisar a situação das outras regiões do estado onde foram implementados outros 

distritos industriais. 
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1.4. A organização do trabalho 

Esta tese está estruturada em três partes. A primeira parte introduz o tema da 

tese, a justificação do estudo bem como o problema de investigação e os objetivos a 

serem alcançados. Ainda na primeira parte, fez-se uma sucinta descrição dos aspetos 

metodológicos adotados neste trabalho. 

Na segunda parte, além de uma revisão de referências conceituais pertinentes 

ao tema como processo de industrialização no Brasil e na região amazónica, ao 

conceito de responsabilidade social empresarial, distrito indústria e desenvolvimento 

endógeno, industrialização e sustentabilidade, há uma breve descrição dos Arranjos 

Produtivos Locais (APL/DI) da Amazónia.  

A terceira e última parte apresenta o modelo analítico aplicado na análise e 

discussão dos dados obtidos com base nos questionários aplicados junto das 

empresas/moradores e as considerações finais. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. O processo de industrialização no Brasil 

 Para entender as práticas produtivas atuais no Brasil, é necessário conhecer 

as heranças deixadas durante o processo de industrialização brasileira.  

Para Baer (2003, p. 45 e 59), as primeiras iniciativas de promoção da 

industrialização no Brasil colonial foram dificultadas pelos fatores a que chamou de 

“políticas abertas do governo pós-independência” e isso permitiu que as mercadorias 

inglesas e de outros países europeus e Estados Unidos tivessem acesso privilegiado 

no mercado brasileiro. Segundo este autor, até o final da década de 1920, o Brasil 

passou por uma era de crescimento industrial que não foi acompanhado por 

mudanças estruturais drásticas na economia e limitava-se a produzir bens de 

consumo como roupas, sapatos, bebidas e fumo. 

O processo de industrialização no Brasil ocorreu após a 2ª Guerra Mundial, 

quando os grandes grupos multinacionais em busca de novos mercados começaram 

a implementar novas bases de produção nos países em desenvolvimento. Durante o 

período de 1968 – 1974 a economia brasileira cresceu muito, e o PIB que crescia em 

média 3,7% por ano durante o período de 1962-67, aumentou para uma média de 

11,3% por ano entre 1968-74, o crescimento no setor industrial foi ainda maior neste 

período chegando a 12,6% em média anual (Baer, op.cit p. 95). Isto representava uma 

mudança estrutural significativa no país e o Brasil rural e agrário transformou-se no 

Brasil urbano e industrial onde a economia do país passou a depender cada vez mais 

da produção industrial, principalmente de bens de consumo duradouros, produtos 

químicos, máquinas, equipamentos elétricos e de transportes. A Tabela 1 mostra o 

que a produção industrial representou na economia brasileira neste período. 
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Tabela 1 - Comparação da produção industrial no Brasil nos anos 1964 e 1976 

Produção 1964 1976 

Produção de Aço 2,8 milhões de ton. 9,2 milhões de ton. 

Capacidade instalada de energia 
elétrica 

6,840 milhões de 
megawatts. 

21,796 milhões de megawatts. 

Produção de cimento 5,6 milhões de ton. 19,1 milhões de ton. 

Veículos motorizados 184 mil 986 mil 

Automóveis de passeio 98 mil 527 mil 

Produção de papéis 0,6 milhões de ton. 1,9 milhões de ton. 

Fonte: Construída a partir do BAER (2003, p. 96) 

 

Há registros em diversas literaturas que a presença do Estado Nacional foi 

fundamental no processo de industrialização brasileira. Para Bacelar (2003, p. 03), o 

Estado Nacional investiu em projetos grandes, onerosos, com taxas de retorno lentas, 

para que o setor produtivo privado ficasse com os projetos mais leves e rapidamente 

rentáveis. A este respeito, Baer (op.cit p. 98) comenta que o estado brasileiro 

controlava a economia do país e que as empresas do governo tinham alta participação 

em setores considerados estratégicos (aço, mineração, petroquímica e mais de 80% 

da capacidade de gerar energia). Segundo este autor, estima-se que em 1974, entre 

as 100 maiores empresas (em valores de ativos) 74% dos ativos combinados eram 

estatais, e dos 50 maiores bancos (em termos de depósitos) os estatais eram 

responsáveis por 56% do total de depósitos e por 65% dos empréstimos feitos ao 

setor privado.  

Neste contexto, Bacelar (op.cit p.1-2) descreveu o Estado brasileiro neste 

período como um estado desenvolvimentista que em 1980 já era o oitavo PIB 

industrial do mundo. Para este autor, o Brasil transformou-se numa potência industrial 

média mas não era um Estado de Bem-Estar Social, ou seja, que o Estado assumiu 

muito mais o objetivo do crescimento económico e muito menos o objetivo de proteção 

social ao conjunto da sociedade.  

Baer (op.cit p. 99) também concorda com esta posição, mostrando que o boom 

do crescimento económico brasileiro não se traduziu na melhora das condições de 

vida para a maioria da população. Segundo este autor, em 1970, a riqueza de 40% 

mais baixa caiu de 11,2% em 1960 para 9% e dos 5% mais alta, aumentou de 27,4% 
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para 36,3% e que em 1972, menos de 40% dos lares urbanos brasileiros tinha acesso 

a um sistema de fornecimento de água, menos de 43% estava ligada a um sistema 

de esgotos ou possuía uma fossa séptica, apenas 53% tinha eletricidade e somente 

5% tinha um telefone, além das variações regionais.  

É importante aqui comentar um pouco as disparidades regionais no Brasil em 

termos de infraestruturas básicas, que foram semeadas ainda na época de 1942-43 

pela Missão Cooke. O objetivo da Missão (Brasil/Estados Unidos) era fazer um estudo 

sobre a economia brasileira e formular um programa de ação com vista regional 

(Nordeste/Leste, Norte/Centro e Sul). Entre outras recomendações, uma das 

conclusões mais importantes da Missão foi que o governo brasileiro deveria 

desenvolver a região Sul, que possuía as melhores condições para um rápido 

crescimento económico e poderia servir como núcleo de dispersão para o 

desenvolvimento do país (Baer, op.cit p. 62-63).  

Infelizmente, uma das graves consequências remanescentes que pode ser 

atribuída às recomendações da Missão Cooke é a persistente disparidade em termos 

de infraestruturas básicas entre as regiões ricas do Sul/Sudeste e as pobres, 

Norte/Nordeste. Esta segmentação de espaço-infraestrutura regional que se mantém 

ao longo dos anos e que nem mesmo os incentivos específicos de desenvolvimento 

regional implementados nas regiões Norte e Nordeste (através da SUDAM e 

SUDENE, respetivamente) tiveram efeitos atenuantes significativos nas 

desigualdades regionais. Também para Lopes (2008, p. 22), as condições políticas 

favoráveis à industrialização redundaram, em última instancia, em benefício da região 

mais rica em recursos e de maior grau de desenvolvimento, aumentando assim as 

disparidades regionais e a concentração industrial. 

Sobre as disparidades regionais no Brasil, Baer (op.cit p.103-104) também 

mostrou que, em 1970, o Nordeste albergava 30,3% da população mas só detinha 

12,2% do rendimento nacional e 5,6% da produção industrial, enquanto que o Sudeste 

com 42,7% da população respondia por 64,5% do rendimento nacional e 80,6% da 

produção industrial. Em relação ao Bem Estar, em 1972, enquanto 85% das 

residências em São Paulo tinha eletricidade, somente 25% das residências no 

Nordeste a tinham e em relação aos esgotos, a proporção era 75% em São Paulo e 

apenas 15% no Nordeste. 
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Outro aspeto da industrialização brasileira que chamou a atenção é que 

processo ocorreu de forma muito dependente de Capital Externo e isso contribuiu para 

aumentar a divida externa brasileira, principalmente após a crise do petróleo em 1973. 

Segundo Baer (op.cit p.108), o Brasil optou por adotar uma politica de crescimento 

apesar da crise e isso implicou em aumento da divida externa, porque sem 

empréstimos vindos do exterior, o país não teria como pagar os preços mais elevados 

do petróleo e ainda continuar a importar os insumos necessários à produção de bens 

industriais. Para o autor, julgava-se que o superávit comercial criado pelos 

investimentos seria suficiente para pagar os juros da divida externa, o que não 

ocorreu, e já em 1973 a divida brasileira que era de US$3,3 bilhões em 1967 aumentou 

para US$12,6 bilhões. 

Ao analisar este período delicado na economia brasileira, Suzigan (1988, p.11) 

relata que nos anos 1980, a indústria brasileira sofreu uma profunda recessão devido 

à perda da capacidade do Estado de gerar recursos para investimentos. Segundo este 

autor, as altas taxas de juros no mercado internacional elevaram-se por causa da crise 

do petróleo e os países desenvolvidos começaram a reestruturar os seus processos 

de produção, adotando políticas fiscais e monetárias restritivas com medidas 

compensatórias somente para alguns setores selecionados.  

Somente em 1984, a produção industrial brasileira recuperou o seu 

crescimento por causa de um conjunto de fatores concomitantes: o aumento das 

exportações de manufaturados (resultado das políticas macroeconómicas); o 

excecional dinamismo da economia norte-americana (principal mercado de 

exportação dos manufaturados brasileiros); a desvalorização cambial e a compressão 

do salário real (Fajnzylber, 1987, p. 5, como citado em Suzigan, 1988 p. 12). O autor 

ainda refere que a política de reserva do mercado brasileiro, até certo ponto, favoreceu 

a consolidação de alguns setores industriais embora não tivesse sido acompanhada 

por uma política de desenvolvimento tecnológico que poderia tornar as empresas 

brasileiras mais competitivas no mercado. 

Na realidade, a política de desenvolvimento industrial brasileira estimulou a 

mentalidade protecionista, e isso fez com que os empresários brasileiros encarassem 

o protecionismo como um fim e não como um meio para que, num determinado 

horizonte de tempo, se implementasse uma indústria eficiente e competitiva tanto no 
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mercado interno como no externo, complementa o autor (Fajnzylber, 1983, como 

citado em Suzigan, 1988, p.10). 

Até os anos de 1980, a política ambiental brasileira foi, e até certo ponto, ainda 

é colocada em segundo plano porque a prioridade das políticas públicas era acelerar 

o processo de industrialização. Para Baer (op.cit p.420), até o final de 1970, as 

questões ambientais foram negligenciadas tanto pelos criadores da política 

económica quanto pelos académicos e a resposta do então ministro do Planejamento 

do Brasil reflete a política ambiental do governo na época: ao ser questionado sobre 

os efeitos ambientais negativos dos planos de investimentos japoneses, ele 

respondeu: “E porque não. Ainda nos resta muito a ser poluído, a eles não”. 

A partir dos anos 2000, o Estado brasileiro tomou uma decisão a favor das 

políticas sociais e abriu espaço para políticas públicas que patrocinam a saúde, 

educação, segurança etc. O trecho extraído do Bacelar (op.cit p. 3-4) resume bem as 

heranças da política industrial brasileira, 

 

“herdamos com o apoio do Estado brasileiro um país que consegue ser a oitava 
economia do mundo em poucos anos e que tem ao mesmo tempo, a maior 
fratura social dentre os países com perfil semelhante. Não há outro país com o 
mesmo perfil do Brasil. Conseguiu percorre essa trajetória econômica, que é 
exitosa do ponto de vista de seus objetivos, mas, é único quanto à distribuição 
de renda: 20% dos mais pobres detêm apenas 2% da renda nacional enquanto 
os 10% mais ricos detém quase 50% dessa renda. Só a Guatemala, um 
pequeno país, sem a importância econômica do Brasil, é que apresenta um 
perfil semelhante. Na verdade, herdamos um país com uma grande vitalidade 
econômica, que talvez se torne um exemplo de êxito econômico na história do 
século XX e, ao mesmo tempo, profundamente fraturado, com 2/3 da sua 
população fora do mercado. É esse Brasil fraturado que enfrentamos numa 
nova era” (Bacelar, 2003, p. 3-4). 

 

2.2. Industrialização na Amazónia e no Pará 

Até a década de 1970, as atividades indústrias na região amazónica eram 

inexpressivas e limitavam-se ao benefício artesanal dos produtos extrativos vegetais 

como madeira, borracha, castanha do Pará etc. O processo de industrialização 

mecanizada, na região, começou com a política de integralização económica da 

região ao restante território brasileiro, promovido pela ditadura militar. Neste contexto, 

grandes investimentos foram feitos na região: a abertura de novas estradas (Belém – 
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Brasília), os projetos energéticos (hidroelétrica de Tucuruí) e a construção de portos 

e aeroportos etc.  

O governo também promoveu uma série de incentivos fiscais e a doação de 

terrenos para atrair grandes grupos empresariais para a região. A criação da Zona 

Franca de Manaus, no estado do Amazonas, foi o resultado de umas dessas 

iniciativas. Ao comentar o cenário político do Brasil sobre Amazónia, naquela época, 

Seráfico e Seráfico (2005) diz que, 

 

“A criação da Zona Franca de Manaus foi justificada pela ditadura militar com 
a necessidade de se ocupar uma região despovoada. Era necessário, portanto, 
dotar a região de “condições de meios de vida” e infraestrutura que atraíssem 
para ela a força de trabalho e o capital, nacional e estrangeiro, vistos como 
imprescindíveis para a dinamização das forças produtivas locais, objetivando 
instaura na região, condições de “rentabilidade econômica global”. De fato, sua 
criação e desenvolvimento sempre estiveram atrelados a circunstâncias 
político-econômicos locais, nacionais e mundiais (Seráfico e Seráfico, 2005, p. 
99-100) ”. 

 

No estado do Pará, os incentivos federais priorizaram a exploração dos 

recursos naturais vegetais (madeira) e minerais (ferro, alumínio etc.) abundantes nos 

solos paraenses. Desta forma, a maioria das grandes empresas que se instalaram 

foram do setor primário, atividades propícias à degradação ambiental. As atividades 

industriais desses setores expandiram-se no Estado sem o mínimo cuidado com os 

impactos sociais e ambientais. Consequentemente, os impactos socioambientais mais 

significantes estão relacionados com a exploração ilegal de madeira e com os 

processos de extração e benefício do minério.  

O setor madeireiro é um forte consumidor de recursos florestais e, na região 

amazónica, ainda se caracteriza pelo uso de mão de obra com pouca qualificação. O 

aço produzido na Amazónia (utilizado no fabrico de carros, frigoríficos, computadores 

etc.) vem muitas vezes de atividades ilegais. A madeira extraída pelo desmatamento 

ilegal da floresta amazónica é transformada em carvão vegetal nas carvoarias (carvão 

vegetal é utilizado nos fornos siderúrgicos para produzir ferro-gusa, matéria-prima do 

aço) com exploração de trabalho infantil, trabalho escravo, além dos conflitos 

territoriais. No setor mineiro, o processo de extração do minério de ouro na Serra 

Pelada, por exemplo, foi marcado pelos grandes transtornos sociais e ambientais que 

provocou na região do município de Curionópolis. Nesta época, a região ficou 
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conhecida pelos altos índices de violência (inclusive mortes), prostituição 

infantojuvenil e pelo tráfico de drogas e de armas.  

Estudos socioambientais criteriosos sobre as atividades industriais na região 

amazónica e práticas de responsabilidade socioambiental nas Instituições e Centros 

de pesquisa da região são recentes. Apesar de toda a problemática socioambiental 

provocada (e ainda provoca), hoje, as atividades preponderantes na economia do 

estado ainda se baseiam no extrativismo vegetal (madeira, óleo de palma etc.) e 

mineral (ferro, bauxite, calcário, ouro etc.). A agricultura e a pecuária também se 

destacam na economia do estado, assim como os novos polos de atividades 

económicas em Paragominas, Tucuruí, Parauapebas e Altamira. 

O estado do Pará tem grande peso económico na região amazónica e, portanto, 

grandes desafios e oportunidades socioambientais. Uma das principais iniciativas 

para dar ordenamento ao processo de produção industrial foi a implementação de 

cinco distritos industriais no estado: Ananindeua, Barcarena, Marabá, Santarém e 

Icoaraci. Uma breve descrição dos distritos industriais de Ananindeua, Barcarena, 

Marabá e de Santarém encontra-se em ANEXO II. 

2.3. Distritos Industriais e desenvolvimento local/ regional 

Ao refletir sobre as diversas definições de Distritos Indústrias na literatura e nas 

dificuldades em se chegar a um consenso, neste trabalho, considerando as 

caraterísticas dos distritos industriais implantados no Pará, optou-se pelo conceito de 

Porter (1999, p. 219). Na visão deste autor, os distritos industriais, baseados no estilo 

italiano, podem ser vistos como concentrações geográficas de empresas de pequenos 

e médios portes que dominando a economia regional são predominantes em certos 

tipos de setores. 

Segundo Schmitz & Nadvi (1999, como citado em Keller, 2008, p.32) a 

perspicácia analítica fundamental do conceito de distrito industrial vem da velha teoria 

da obra clássica Princípios de Economia, de Alfred Marshall (primeira edição de 1890). 

Mas, há um consenso na literatura que a difusão dessa modalidade produtiva como 

uma atividade económica no plano internacional começou no final da década de 1980, 

a partir dos bons resultados das experiências bem sucedidas dos distritos industriais 

na chamada Terceira Itália. Para Becattini (1991:83, como citado Melo, 2004, p. 31), 
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em Itália na segunda metade da década de setenta, enquanto as empresas de maior 

dimensão estavam a perder terreno para as suas concorrentes internacionais, um 

conjunto de pequenas empresas localizadas em determinadas regiões, 

essencialmente industriais, começa a demonstrar um dinamismo pouco usual 

aumentando a sua quota de mercado, interna e externamente, conseguindo gerar 

lucros e criar empregos. 

Ao comentar a importância do sucesso dos distritos industriais italianos no 

plano internacional, Brito (2000, p. 2), afirma que a estruturação de “distritos 

industriais” em diversas regiões, entre as quais aquela conhecida como “Terceira 

Itália” constitui um exemplo mais paradigmático, e tem sido recorrentemente 

mencionada como contraponto empírico deste novo padrão de organização espacial 

de atividades produtivas. Também para Keller (2008, p. 32), durante a década de 

1990, esta situação industrial tornou-se particularmente relevante para o estágio da 

industrialização incipiente, além de ajudar firmas pequenas e médias nos países em 

desenvolvimento, colaborando para que estas empresas cresçam mesmo em 

situações de risco como as que surgem com o advento da globalização. 

O interesse pelos distritos industriais estendeu-se para diversos países do 

mundo, inicialmente para países avançados e depois para os países em 

desenvolvimento. A partir da década de 1980, o Brasil também aderiu este novo 

modelo de atividade industrial e impulsionados pelo processo de globalização, muitos 

estados brasileiros adotaram os distritos industriais como instrumento de 

desenvolvimento local. No Brasil, ainda não há uma política nacional de 

implementação de distritos industriais, portanto, cada estado ou município pode 

elaborar e administrar o seu projeto. Importa aqui citar alguns distritos industriais bem 

sucedidos no Brasil: distritos industriais de Calçados de Franca, São Paulo, distrito 

industrial de Betim, Minas Gerais; Vale dos Sinos, Rio Grande do Sul, distrito industrial 

de Mármore e de Granito, Cachoeiro de Itapemirim - Espírito Santo; etc. 

 Ainda é muito comum nos estados federativos do Brasil, determinadas práticas 

para atrair grandes grupos empresariais: disponibilizar espaços com infraestruturas 

(estradas, portos, energia etc.) adequadas para produção industrial; incentivos fiscais 

como, por exemplo, isenção sobre Imposto de Consumo de Mercadorias e Serviços 

(ICMS); créditos com juros baixos e prazos longos para pagar etc. Infelizmente, no 
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estado do Pará, esses instrumentos foram adotados isoladamente e, portanto, 

parecem não ter forças suficientes para promover o desenvolvimento local sustentável 

e acabam por comprometer os resultados. 

 Neste contexto, Sengenberger e Pike (1999, p. 103), comentam que um distrito 

industrial não é apenas um conglomerado de firmas essencialmente isoladas e 

individualmente competitivas que por acaso estão situadas no mesmo lugar sem 

vínculos entre si. Para estes autores, as empresas de um distrito estão reunidas numa 

organização que obedece a princípios definidos e, portanto, o sucesso das políticas 

de desenvolvimento não pode ser medido em termos de melhoria individual, mas pelo 

crescimento da totalidade do distrito. 

 Becattini (1990, p. 39) também concorda com este pensamento ao afirmar que 

um dos requisitos preliminares para o desenvolvimento e manutenção de um distrito 

industrial é a existência de um sistema de valores relativamente homogêneo para 

facilitar a transmissão de conhecimento e fornecer regras que regulem os 

comportamentos. 

Desta forma, percebe-se que além dos incentivos fiscais e investimentos em 

infraestruturas, é necessário criar um conjunto de outras iniciativas para ter um 

sistema de produção industrial local desenvolvido e competitivo. A averiguação em 

diversos distritos industriais de sucesso mostra que as outras iniciativas dizem 

respeito à presença de fortes redes (networks) interempresariais, mão de obra local 

qualificada, desenvolvimento de tecnologias adaptadas às necessidades específicas 

regionais, através de cooperação com Centros e Instituições de Pesquisa local, e 

participação ativa do governo como facilitador e catalisador deste processo.  

O crescimento industrial para ser sustentável deve ser acompanhado do 

desenvolvimento económico local, ou seja, melhorias nas condições de vida da 

população. Isto significa dizer que, investir no desenvolvimento local é uma forma de 

assegurar e ampliar a base sustentável do crescimento industrial. Neste contexto, 

Vasconcelos e Garcia (1998, p. 205) descrevem o desenvolvimento económico como 

um conceito qualitativo, que inclui as alterações da composição do produto e a 

alocação dos recursos pelos diferentes setores da economia de forma a melhorar os 

indicadores do bem-estar económico e social (pobreza, desemprego, desigualdade, 

condições de saúde, alimentação, educação e habitação).  
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Por fim, os distritos industriais podem representar o cerne de desenvolvimento 

económico de uma região, desde que haja interesse politico, um compromisso de 

boas práticas pela parte das empresas e apoio das instituições públicas e Centros de 

Pesquisa local. O texto extraído do Oliveira (1976) resume bem os benefícios dos 

Distritos Industriais, 

 

“a industrialização local tem sido encarada não somente ao fator multiplicador 
do emprego industrial como também a uma série de benefícios por ela gerados 
como a elevação da renda per capita do município, aumento dos gastos da 
população e consequente estímulo aos estabelecimentos comerciais e de 
serviços, elevação na arrecadação municipal, etc.”. (Oliveira, 1976, p. 22). 

 

2.3.1 Os Arranjos Produtivos Locais (apls) na Amazónia e no Pará 

Para SEBRAE (2003, p. 12), os arranjos produtivos locais (APLs) são 

considerados um tipo particular de aglomerações de empresas, localizadas num 

mesmo território, que apresentam uma especialização produtiva e mantêm algum 

vínculo de articulação, integração, cooperação e aprendizagem entre si e com outros 

atores locais. No Brasil, os APLs têm crescido e recebido especial atenção do 

Governo Federal como locais de aplicação dos Sistemas Nacionais de Inovação 

instituídos pela Lei nº 10.973 de 2 de dezembro de 2004. Segundo Iacono e Nagano 

(2007, p. 38), os APLs tornaram-se instrumentos estratégicos de políticas públicas e 

um levantamento realizado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

(MDIC) em 2005, identificou 955 arranjos a atuar conjuntamente com 37 instituições 

governamentais, não governamentais, federais e estaduais. 

Baseado no conceito proposto pela Rede de Pesquisa e Sistema Produtivos e 

Inovativos Locais (RedeSist), Cassiolato e Lastres (2003, p.5), apresentam um 

conceito mais amplo: “os APLs são aglomerações territoriais de agentes econômicos, 

políticos e sociais, com foco em um conjunto específico de atividades econômicos, 

que apresentam vínculos, mesmo que incipiente. Segundo os autores, a participação 

e a interação envolvem empresas que podem ser desde produtoras de bens e serviços 

finais até fornecedoras de insumos e equipamentos, prestadoras de consultoria e 

serviços, comercializadores, clientes entre outros e suas variadas formas de 

representação e associação. Também incluem diversas outras instituições públicas e 
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privadas voltadas para formação e capacitação de recursos humanos (como escolas 

técnicas e universidades), pesquisa, desenvolvimento e engenharia; politica, 

promoção e financiamento.”  

Segundo Kwasnicka (2006, como citado em Mascena, Figueiredo e 

Boaventura, 2012, p. 03), os APLs podem assumir diversas caraterísticas 

dependendo da história, evolução, organização institucional, contextos sociais e 

culturais em que se inserem, estrutura produtiva, organização industrial, formas de 

governação, logística, associativismo, cooperação entre os agentes, formas de 

aprendizagem e grau de difusão do conhecimento local. 

Mas talvez, o conceito que melhor carateriza o significado que deveria enraizar 

a implementação dos APLs, mais especificamente no contexto amazónico, seja de um 

excerto retirado do prefácio de Estudos de Aglomerações – PDSA 2005-2008 

organizado por Campos (2007) que diz que,  

 

“o conceito de Arranjo Produtivo Local extrapola a simples aglomeração de 
empresas e deve ser entendido como um processo crescente de tomada de 
consciência da primazia da ação coletiva sobre a ação individual, sobretudo na 
busca de formas competitivas de inserção em novos mercados, tendo por base 
a geração constante de novas competências”. O autor ainda acrescenta, 
dizendo que “um APL é antes de tudo um novo arranjo institucional, ou seja, 
um conjunto alternativo de rotinas e padrões de relacionamento, onde a ação 
isolada e a concorrência predatória são paulatinamente substituídas por formas 
coletivas de aprendizagem e cooperação entre todos os atores envolvidos”. 
Campos (2007, Prefácio). 

 

Segundo Santana e Santana (2004, como citado em Oliveira, Rebello,Trindade, 

Alvino, & Yared, 2008, p.47), os APLs têm despertado grandes interesses nos países 

em desenvolvimento que convivem com uma elevada taxa de desemprego, baixo nível 

educacional, ambiente institucional conservador, reduzido rendimento per capita, 

baixa capacidade inovadora e ambiente macroeconómico instável, já que a estratégia 

se tem mostrado como referência chave para o delineamento de políticas de 

desenvolvimento includentes, de criação e distribuição de rendimentos e da 

possibilidade de fomento do capital humano e social. 

No Brasil, os APLs também despertam o interesse de estudos académicos não 

apenas pela importância que têm nas políticas de desenvolvimento local, mas pela 

atenção especial que têm recebido de órgãos públicos (Ministério da Ciência e 
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Tecnologia, Ministério do Desenvolvimento Industrial e Comércio e Ministério da 

Integração Nacional, entre outros), instituições privadas (SEBREA, por exemplo) e de 

organizações sociais diversas, a partir de uma miríade de metodologias que muitas 

vezes levam à dispersão de esforços e, principalmente, ao desperdício de recursos 

públicos (Santana, 2004, p. 01). 

Além das inúmeras razões acima citadas, as experiências envolvendo APLs na 

Amazónia ganham notoriedade particular devido ao contexto da sustentabilidade 

ambiental da região. No Estado do Pará, os APLs de destaque estão concentrados no 

setor madeireiro por ser uma atividade de grande potencial na região, que gera 

emprego e riqueza, apesar do uso de mão de obra sem qualificações específicas e da 

cadeia produtiva sem um padrão de inovação (Santana, 2006; Lentini, 2005).  

Também para Filgueiras et al., (2008, como citado em Oliveira et al., 2008, p. 

54), embora o Pará seja o maior produtor de madeira em tora do país, predomina 

ainda o modus operandi tradicional sem que haja o emprego de tecnologias para 

extração de madeira para os seus diversos fins, bem como nos demais produtos da 

floresta como carvão vegetal e a lenha. Segundo Costa (2006 como citado em Oliveira 

et al., 2008, p. 49), uma das dificuldades em implementar políticas públicas de 

desenvolvimento sustentável tem sido a existência de um ambiente institucional 

conservador, que privilegia a empresa e o empresário de viés tradicional do 

industrialismo capitalista, resistente aos processos de inovação. 

 Como não existe um padrão único de conceção e desenvolvimento dos APLs, 

uma das alternativas para mapear esses arranjos é identificar a natureza do 

relacionamento entre as empresas e instituições adjacentes, o que requer pesquisas 

empíricas, outra tem sido a identificação da concentração de empresas em 

determinadas localidades de um setor particular (Puga, 2003, como citado em 

Mascena et al., 2012, p. 03). 

 Os conjuntos de trabalhos sobre os APLs no Pará (Lentini, 2005; Santana, 

2005; Oliveira et al., 2008) mostram que os desafios para construir APLs sustentáveis 

e competitivos na região Amazónica são grandes e torna-se necessário substituir o 

tradicional modelo extrativista ainda dominante por uma moderna economia baseada 

no conhecimento. Para isso, são essenciais investimentos em pesquisas de 

inovações tecnológicas dos processos e produtos e na formação de capital humano. 
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Trata-se de medidas essenciais para que se possa garantir, de forma efetiva, a 

inclusão social na região. Neste contexto Stal, Campanário, Andreassi e Sbragia 

(2006, p. 30) destacam que, no Brasil, as inovações concentram-se em poucos 

segmentos e em grande parte por empresas de grande porte cujos investimentos se 

reduzem à aquisição de máquinas e equipamentos, ou seja, na melhoria do processo 

industrial e não no desenvolvimento de novos produtos.  

Um estudo realizado por Santana & Santana (2004, p. 9-24) identificou 67 

municípios da Amazónia legal (zona de influência de BR-163) onde existe 

especialização em determinadas aglomerações de atividades produtivas, sendo 5 no 

estado de Amazonas, 34 em Mato Grosso e 28 no Pará. As cadeias produtivas de 

maior potencial foram principalmente grãos (soja), madeira e mobiliaria, pecuária de 

corte e leite, exploração florestal de produtos não-madeireiros, comercio e serviços. 

Diversos estudos mostram que na generalidade os resultados obtidos nesse trabalho 

caraterizam a realidade dos APLs na região Amazónica: 

 os arranjos encontram-se na fase de crescimento e consolidação 

económica e não existem articulações operacionais (contexto produtivo 

social e institucional) para a dinâmica local, assim como o 

desenvolvimento empresarial e organizacional de processos coletivos 

de agregação de valor aos empreendimentos locais; 

 embora o estado do Pará se destaque com o maior numero de 

municípios especializados nos APLs do setor madeireiro, a maioria são 

serrações clandestinas e são poucas as que trabalham com madeira 

beneficiada evoluindo para o aproveitamento de resíduos em artefatos 

e fabrico de móveis. Outros setores de destaque no estado são o 

Mineiro, Oleiro, Construção Civil e Serviços; 

 a capacidade empresarial e disponibilidade de mão de obra qualificada, 

grau de formação de capital humano e social, condições das 

infraestruturas como as estradas, portos e transportes, disponibilidade 

de técnologia apropriada e questões fundiárias são frágeis; 

Resumindo, e usando as palavras de Santana et al. (2004, p. 24), o 

desenvolvimento sustentável dos APLs da região Amazónica deve viabilizar-se 

através da formação de uma aliança tríplice entre as universidades (identificação e 



 

28 
 

transformação de conhecimento tácito em conhecimento explicito, formação de capital 

humano etc.), as empresas e representações (desenvolver e difundir o sistema de 

inovação tecnológica e gestão etc.) e as três esferas do governo (regular as 

atividades, dotação de infraestruturas e apoio a projetos de alto risco etc.). 

Apesar das limitações e dificuldades apresentadas acima, vale a pena investir 

no desenvolvimento dos APLs porque como bem refere (Iacono e Nagano, 2007, p. 

45), “a estratégia de desenvolvimento socioeconômico através de arranjos produtivos 

locais trouxe às pequenas e médias empresas oportunidade não só do ponto de vista 

de sobrevivência e de desenvolvimento, mas, também do ponto de vista inovativo e 

essa nova visão coloca essas empresas como verdadeiros potenciais de 

desenvolvimento socioeconômico local”. 

2.4. Desenvolvimento industrial e sustentabilidade 

Os recursos naturais são fundamentais para a sobrevivência humana na Terra. 

Antigamente existia uma distinção entre os defensores dos recursos naturais 

(ecologistas) e os que pregavam o uso irrestrito dos mesmos. Hoje, compreende-se 

que não há distinção entre um ecossistema industrial e um natural, mas sim, um único 

sistema que precisa de ser cuidado e preservado para não comprometer o seu uso 

pelas gerações futuras. Neste contexto, foi necessário repensar a forma de 

desenvolvimento pautado no uso racional dos recursos naturais: o desenvolvimento 

sustentável. 

 A primeira vez que se ouviu falar em sustentabilidade foi em 1986 quando a 

Organização das Nações Unidas (ONU) encomendou um estudo a um grupo de 

especialistas e cientistas liderados pela médica Gro Bruntland sobre os impactos das 

atividades humanas na Terra. Neste estudo, surgiu pela primeira vez um conceito para 

sustentabilidade: “Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que atende as 

demandas da geração presente sem comprometer as oportunidades da geração 

futura” (United Nations, 1987). 

A partir deste conceito, John Elkington, um empresário americano e fundador 

da ONG sustainity, criou o conceito de sustentabilidade conhecido como “Triple 

Bottom Line” (Tripé da Sustentabilidade): “É preciso que os negócios sejam feitos 

levando-se em consideração o equilíbrio entre os fatores ambientais, sociais e 
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económicos e os resultados das empresas precisam de refletir esse equilíbrio” (Figura 

1). Estes conceitos são bastantes interessantes mas, o maior desafio para as 

empresas no Século XXI é saber como incorpora-los no quotidiano dos negócios. 

Qualquer empresa pode adotar uma gestão sustentável conforme sua capacidade 

financeira, independente do tamanho ou atividade empresarial. 

 

 

Figura 1 - Tripé da sustentabilidade 

Fonte: Sebrea, 2012 

 

2.4.1 Os Sistemas de Gestão Ambiental (SGAs) 

Os Sistemas de Gestão Ambiental (SGAs) destacam-se por promover nas 

organizações meios para prevenir prováveis danos no meio ambiente. Portanto, o 

SGA implementado nas organizações representa a forma pela qual as medidas 

preventivas sobre questões ambientais podem ser incluídas no processo de produção 

das empresas. As Normas dos SGAs são padronizadas pela “Organização 

Internacional de Padronização” (International Standard Organization - ISO). Embora 

de adoção voluntária, as normas ISO de gestão ambiental foram e estão a ser 

prontamente aceites pelas empresas do mundo inteiro como estratégia de produção 

em consonância com a preservação dos recursos naturais. 
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O mais famoso destes sistemas é o ISO 14001, porém, antes deste surgiram 

outros que deram também a sua contribuição para o seu desenvolvimento. É 

importante citar alguns desses sistemas: Responsible Care Program; STEP 

(Strategies for Today’s Environmental Partnership); BS 7750 - (Specifications for 

Environmental Management Systems); EMAS (Eco-Management and Audit Scheme).  

2.4.2. Normas do sistema ISO de Gestão 

A ISO é uma Organização Internacional não-governamental de organismos de 

padronização composta por 140 países, fundada em 23/02/1947 com sede em 

Genebra, Suíça e responde por 95% da produção mundial. Para fazer parte da ISO é 

necessário que o país tenha pelo menos um organismo normalizador. Importa aqui 

referir alguns destes organismos: AENOR - Asociación Española de Normalización y 

Certificación; AFNOR – Association Française de Normalisation; ANSI – American 

National Standards Institute; BSI – British Standards Institution; IPQ – Instituto 

Português da Qualidade; DIN - Deutsches Institut für Normung; NSF - Norges 

Standardiseringsforbund; ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.  

A ABNT, fundada em 1940, é a única e exclusiva representante no Brasil desta 

entidade e de algumas outras entidades internacionais como IEC (International 

Electrotechnical Comission); COPANT (Comissão Panamericana de Normas 

Técnicas) e a AMN (Associação Mercosul de Normalização). O Brasil é um dos sócios 

fundadores da ISO e um dos 18 países que participam no Conselho Superior da 

entidade.  

O conjunto de Normas ISO-14000 nasceu primariamente como resultado da 

Rodada do Uruguai de negociações do GATT (General Agreement on Tariffs and 

Trade), encerrada em 1994, e da CNUMAD (Conferência das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento), mais conhecida como ECO-92. Enquanto o 

GATT tinha a preocupação de reduzir as barreiras não tarifárias, a ECO-92 gerou o 

compromisso de proteção do meio ambiente em todo o planeta e fortaleceu a 

discussão do conceito de Desenvolvimento Sustentável. 
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Do conjunto da Série ISO 14000, a versão ISO 14001, trata dos requisitos para 

implementação do Sistema de Gestão Ambiental sendo passível de aplicação em 

qualquer tipo e tamanho de empresa (Silva et al., 2003). Oficialmente publicada em 

setembro de 1996, esta norma tem sido amplamente adotada tanto nas empresas 

privadas como em empresas públicas como uma medida preventiva de ocorrências 

com impactos adversos ao meio ambiente.  

Segundo Oliveira (2005), a adoção da ISO 14001 por uma empresa exige o 

cumprimento de requisitos normativos que devem ser estruturados de forma a 

estabelecer um sistema de melhoria contínua. Para Neely (2002), a ISO 14001 é um 

programa dinâmico que tem como foco a melhoria contínua e a implementação da 

série que recomenda a metodologia PDCA (Plan, Do, Check, Act), que em português 

pode ser traduzido por Planear, Executar, Verificar e Atualizar criticamente como 

ilustra o diagrama do Ciclo de Deming (Figura 2). 

 

 

Figura 2 - Ciclo de Deming 

Fonte: Neely, 2002 

 

2.4.3. Alguns benefícios da ISO 14001 

Alguns benefícios da implementação bem sucedida da ISO 14001 numa 

empresa incluem possibilidades de transações comerciais com novos clientes, 
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principalmente no mercado internacional; aumento da vantagem competitiva; melhoria 

na adequação à legislação ambiental da organização; facilidades na prevenção da 

poluição e conservação dos recursos; redução de custos operacionais; favorece o 

envolvimento e sensibilização dos empregados com o aumento da motivação da 

equipa; ganho e aumento da confiança dos clientes; melhoria do desempenho 

ambiental e permite o desenvolvimento de um comportamento proativo para ir além 

das exigências da legislação (NBR ISO 14001, 2001). 

É importante salientar que a complexidade de um SGA, ou seja, a 

quantidade de documentos e recursos utilizados depende do porte da empresa e 

da sua atividade, sendo simplificado para o caso de micro e pequenas empresas 

(PINTO, 2005). Muitas empresas decidem implementar sistemas de gestão 

ambiental por diversos motivos, mas a verdade é que cada vez mais as empresas 

no mundo inteiro e inclusive do Brasil estão a implementar SGAs e a procurar uma 

certificação para esses sistemas.   

2.4.4. Versão NBR ISO 14001 

A norma brasileira é idêntica à norma proposta pela ISO adotada em todos os 

países. Os dois sistemas de gestão ambiental mais adotados pela maioria das 

empresas no Brasil são NBR-ISO 14001 e o Programa de Ação Responsável. Destes, 

o mais difundido é a norma NBR-ISO 14001 enquanto o Programa de Atuação 

Responsável é patrocinado pela Associação Brasileira de Indústrias Químicas (Silva; 

Alarcón; Silva e Vieira, 2003).  

Após a comprovação pela auditoria externa do atendimento aos requisitos, as 

empresas podem estampar nos seus produtos, selos sob a chancela da ISO, bem 

como os relativos certificados específicos como os de gestão ambiental, auditoria 

ambiental e avaliação de desempenho de gestão, de forma a auxiliá-las a alcançar os 

seus objetivos ambientais e económicos.  

Os elementos chave, ou os princípios definidores da NBR-ISO 14001, seguem 

os mesmos da ISO 14001. Na implementação de um SGA, contudo, o primeiro passo 

deve ser o registro formal por parte da direção da empresa do desejo da instituição 

em adotar um SGA, deixando claras suas intenções e enfatizando os benefícios a 

serem obtidos com a sua adoção. Isso traduz-se num compromisso da sua alta 

file:///C:/C:Documents%20and%20Settingsalex%20otoboMeus%20documentosglossario.html%23sga
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administração, ou em alguns casos, dos gerentes e chefias das suas unidades, com 

a realização de palestras de conscientização e de esclarecimentos da abrangência 

pretendida. Também é necessária a realização de diagnósticos ambientais, definição 

do grupo coordenador, definição de um cronograma de implementação e finalmente 

o lançamento oficial do programa de implantação do SGA na empresa.  

  Em resumo, as normas contidas na Série NBR-ISO 14001 são dirigidas para a 

organização e para o produto. As normas dirigidas para o produto dizem respeito à 

determinação dos impactos ambientais de produtos e serviços sobre o seu ciclo de 

vida, rotulagem e declarações ambientais, as normas dirigidas para a organização 

proporcionam um abrangente guia para o estabelecimento, manutenção e avaliação 

de um sistema de gestão ambiental (Meystre, 2003). 

2.5. Industrialização e Responsabilidade Social Empresarial 

Para compreender o conceito de responsabilidade socioambiental é 

necessário, inicialmente, entender o que constitui o termo meio ambiente. 

Segundo Oliveira (2005, p. 25), o meio ambiente tal como a gestão pode ser 

definido de diversas formas mas, talvez, a definição mais ampla seja da anglo-

saxónica clássica: “Environmente is everything else but me”. Segundo este autor, uma 

das constrições básicas dos dados ambientais são as limitações espaciotemporais 

impostas em que o tempo nunca pára arrastando e implicando mudanças globais e 

continuas e, tal como a entropia, nada o pode deter e as consequências são 

irreversíveis. Fora das perspetivas preventivas aos danos ambientais, restam-nos 

medidas curativas que, em geral, são meras paliativas mais dispendiosas e menos 

eficientes.   

Neste contexto, responsabilidade ambiental constitui uma forma eficiente de 

prevenir danos ambientais e, analogamente, responsabilidade social constitui um 

grupo de ações preventivas que visam promover o bem estar da sociedade. Assim, 

Ashley (2002, p.6-7) descreve a responsabilidade social empresarial (RSE) como o 

compromisso que uma organização deve ter para com a sociedade, expresso por 

meio de atos e atitudes que a afetam positivamente, de modo amplo ou com alguma 

comunidade, de modo específico agindo de forma proativa e coerente no que refere 

ao seu papel específico na sociedade. Mas, Elhauge (2005, como citado em 
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Reinhardt, Stavins & Vietor, 2008, p. 219) define a responsabilidade social empresarial 

de forma simples e direto: “RSE é sacrificar lucros no interesse social”. 

Entre as inúmeras definições de responsabilidade social empresarial 

encontradas na literatura, pela sua abrangência, importa referir o conceito do Instituto 

Ethos (2007, p.5) que diz: “responsabilidade social empresarial é uma forma de gestão 

que se define pela relação ética e transparente da empresa com todos os públicos 

com os quais se relaciona e pelo estabelecimento de metas empresariais compatíveis 

com o desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais 

e culturais para gerações futuras, respeitando a diversidade e promovendo a redução 

das desigualdades sociais”. 

 Em síntese, pode dizer-se que o conceito de RSE está relacionado com o 

comportamento ético da gestão de uma organização e isso deve refletir-se na tomada 

de decisões em atividades empresariais que podem afetar a sociedade e o meio 

ambiente. Não há responsabilidade social sem ética nos negócios e é fundamental 

haver coerência entre ação e discurso (Ferrel, Fraedrich & Ferrel, 2001, p. 7). 

Ao comentar isso, Tachizawa (2004, p. 75) salienta que a gestão ecológica 

deve ser motivada por uma mudança nos valores da cultura empresarial, da 

dominação para a parceria, da ideologia do crescimento económico para a ideologia 

da sustentabilidade ecológica, ou seja, uma mudança do pensamento mecanicista 

para o pensamento sistémico. Para Neto e Froes (2004, p. 150), uma empresa 

socialmente responsável deve destacar-se pela sua atuação como agente de fomento 

do desenvolvimento sustentável regional e local; excelência em políticas de gestão 

ambiental; preservação da saúde, segurança e qualidade de vida, tanto dos seus 

empregados como da comunidade situada ao seu redor; e “pela inserção da questão 

ambiental como valor de sua gestão e como compromisso, sob a forma de missão e 

visão do seu desempenho empresarial”. 

Conforme Ashley (2005, p. 70), “para que a responsabilidade social existe é 

necessário, antes de tudo, que as técnicas e filosofias das empresas sejam 

repensadas, que o fim social, não seja mascarado pelo desejo de lucro”, mesmo 

porque para que seja parte integrante de cada processo decisório, é preciso que ela 

faça parte do DNA da companhia, então de acordo com o autor, saber o que 

representa a responsabilidade social para a empresa é primordial para a sua prática. 
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O advento da globalização impulsionou (e ainda impulsiona) a consolidação 

desta nova mentalidade empresarial e as empresas estão a procurar resultados que 

possam associar lucratividade e cuidado com o social e ambiental. O crescente 

processo de sensibilização socioambiental na sociedade faz com que mecanismos 

como Selo Verde, Selo Balanço Social, Certificações etc. se constituam como 

atributos desejáveis, não somente pela construção de uma imagem positiva das 

empresas, mas também pelo valor agregado na aceitação e compra dos produtos e 

serviços.  

Em muitos países no mundo, principalmente na Europa, já existe o chamado 

“mercado ético” onde os consumidores até “boicotam” os produtos das empresas 

irresponsáveis para com os seus funcionários, fornecedores, comunidades, meio 

ambiente etc. Segundo a Fairtrade Labelling Organization International (FLO), uma 

organização que concede o selo de “comércio justo” a 14 países europeus e no Japão, 

Canada e Estados Unidos, as vendas dos chamados “produtos éticos” estão em pleno 

crescimento. Este selo garante que a empresa não utiliza mão de obra infantil, 

trabalho escravo e nem prejudica o meio ambiente. 

A responsabilidade social empresarial deixou de ser vista como um conceito 

ligado somente a práticas sociais para se transformar num importante instrumento 

estratégico capaz de fazer um diferencial competitivo para as organizações. Para 

Tachizawa e Rezende (2000, p. 2), neste ambiente competitivo, as organizações não 

podem continuar a sentir-se confiantes com as suas fatias e posições de mercado, 

uma vez que as mudanças proporcionam oportunidades de comércio mundial para 

todos, contudo, ameaçam o status quo das organizações em relação aos seus 

concorrentes, fornecedores e clientes. 

No contexto brasileiro o movimento em torno da responsabilidade social 

corporativa surgiu nos anos 1980, impulsionado por uma sequência de eventos sociais 

e políticos durante os anos 1990. 

 A Conferência Rio 92, ponto de partida de um compromisso político entre 

179 Países para promover um modelo de desenvolvimento que alie as 

necessidades de crescimento à justiça social e a conservação 

ambiental, a chamada Agenda 21; 
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 A campanha do sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, na Ação da 

Cidadania Contra a Fome, a Miséria e pela Vida. 

Este conjunto de eventos sociais, juntamente com outros movimentos 

internacionais, serviu de base para a criação do Fórum Social Mundial realizado 

anualmente no Brasil desde 2001. A versão da Agenda 21 brasileira só foi publicada 

em 2002 e consagrou as linhas estratégicas abaixo delineadas no Quadro 1: 

 

Quadro 1 - Linhas estratégicas da Agenda 21 brasileira e dimensões da sustentabilidade 

DIMENSÕES LINHAS ESTRATÉGICAS 

Agroambiental 1. Uso 
sustentável, 

conservação e 

proteção dos 

recursos naturais 

 

2. Ordenamento 

territorial 

 

3. Manuseio 
adequado 

dos resíduos, 

efluentes e 

substâncias  
tóxicas 

e radioativas 

4. Manejo 

sustentável da 

biotecnologia 

Social 5. Medidas de 

redução das 

desigualdades e 
de 

combate à 
pobreza 

6. Proteção e 

promoção das 

condições de saúde 

humana e 

segurança social 

7. Promoção da 

educação e 
cultura 

para a 

sustentabilidade 

 

8. Proteção e 
promoção dos 

grupos 
estratégicos 

da sociedade 

 

Económica 9. Transformação 

produtiva e 

mudança dos 

padrões de 
consumo 

10. Inserção 

económica 

competitiva 

 

11. Criação de 

emprego e 
riqueza, 

reforma agrária 

urbana 

12. Dinâmica 

demográfica e 

sustentabilidade 

 

Político- 

Institucional 

 

13 .Integração 
entre 

desenvolvimento 
e 

meio ambiente na 

tomada de 
decisões 

14. Descentralização 

para o 

desenvolvimento 

sustentável 

 

15. 
Democratização 
das decisões e 
fortalecimento do 
papel dos 
parceiros do 
desenvolvimento 
sustentável 

16. 

Cooperação, 

coordenação e 

fortalecimento da 

ação 
institucional. 

17. Instrumento 
de 

regulamentação 
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Informação e 
Conhecimento 

 

18. 
Desenvolvimento 
tecnológico e 
cooperação, 
difusão e 
transparência d 
tecnologia. 

 

19. Criação, 

absorção, 

adaptação e 

inovação do 

conhecimento 

20 Informação 
para 

a tomada de 
decisão 

21.Promoção da 

capacidade e 

conscientização 

para a 

sustentabilidade 

Fonte: Elaborado a partir de Nascimento, Lemos e Mello (2008, como citado em Taquary, 2010,  p. 76) 

 

A partir de 2000 o Instituto Ethos conduziu o processo de aliciamento das 

empresas brasileiras ao Global Compact ou Pacto Global que resultou na criação do 

Comitê Brasileiro do Pacto Global (CBPG), cuja missão é estimular as empresas 

brasileiras a serem signatárias do pacto assim como aperfeiçoar as práticas 

empresariais (Louette, 2007, p. 47). O Instituto Ethos possui 1124 empresas 

associadas que juntas respondem por cerca de 30% do PIB brasileiro e geram mais 

de um milhão de empregos, e hoje são cerca de 230 organizações brasileiras 

signatárias no Pacto Global. 

Na realidade a compreensão do conceito de responsabilidade socioambiental 

ainda está em estágio embrionário no Brasil, principalmente na região Norte. Não é 

de estranhar que alguns empresários da região amazónica ainda confundam 

responsabilidade socioambiental empresarial com práticas filantrópicas. É comum 

ouvir de algumas empresas frases do tipo: ”somos socialmente responsáveis porque 

doamos cabazes básicos para a comunidade carenciada”; “somos socialmente 

responsáveis porque apoiamos determinados eventos nas comunidades” etc. Para o 

Instituto Ethos (Oded Grajew, 2003), estes apoios são louváveis e também 

importantes mas o conceito de responsabilidade social é muito mais amplo e deve ser 

compreendido na sua abrangência total.  

Um estudo: “Práticas e Perspectivas da Responsabilidade Socioambiental 

Empresarial no Brasil”, conduzido pelo Instituto Ethos e Instituto Akatu em 2008 e 

publicado em 2009, retrata a situação das práticas de responsabilidade 

socioambiental das empresas no Brasil. O estudo envolveu 1333 empresas de 

diversos setores (Indústria, Comercio e Serviços) e portes, sendo 83% (pequeno), 9% 

(médio e 8% (grande). A pesquisa englobou empresas com atividade em todas as 

regiões do país, sendo, 38% (Sudeste), 24% (Sul), 13% (Centro-Oeste), 17% 
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(Nordeste) e 7% (Norte). Os resultados mostram que 50% das empresas adotam 22 

das 56 práticas avaliadas, sendo que destes 20% adotam 34 ou mais práticas. As 

práticas de maior adesão são aquelas relacionadas com a proteção do consumo e 

trabalho, ou seja, temas que sofrem pressão do mercado e da sociedade e são 

regulados por leis e normas. Por outro lado, as práticas de baixa adesão são aquelas 

que podem auxiliar as empresas na definição das suas ações de responsabilidade 

socioambiental como utilização de instrumentos, ferramentas etc. A pesquisa ainda 

revela que as práticas mais desafiantes são aquelas que implicam mudanças 

profundas na filosofia das empresas como ética e transparência, meio ambiente, 

relacionamento com o publico etc. 

É importante referir que o Brasil também possui um programa de gestão 

socioambiental no setor público.  Trata-se de uma Agenda Ambiental na 

Administração Pública (A3P) coordenada pela Secretaria de Articulação Institucional 

e Cidadania Ambiental do Ministério do Meio Ambiente.  O objetivo do programa é a 

inserção de critérios socioambientais nos investimentos, nas compras e contratação 

de serviços nas atividades e operações do governo.  

Hoje, pelo retorno obtido em termos de imagem positiva das empresas na 

sociedade e também pelas melhores condições competitivas no mercado (acesso aos 

créditos, financiamentos etc.), o número de empresas a adotar o RSE está em 

crescimento no Brasil, principalmente nas regiões Sul e Sudeste. Para Passador 

(2002, p. 9), o desejo em adotar práticas de responsabilidade social empresarial vem 

a crescer no Brasil devido alguns fatores: número cada vez maior de novos 

empresários jovens na faixa dos 30 a 40 anos, bem mais flexíveis às mudanças 

organizacionais para tornar o país mais justo; o aumento da violência devido aos 

graves problemas de desigualdades sociais; instalação no país de empresas com 

novos modelos de gestão organizacional e a incapacidade do estado em amenizar os 

problemas sociais. Mas, infelizmente, as práticas ainda não se dão igualmente nos 

diversos setores empresariais e regiões no Brasil e, portanto, há necessidade de 

estudar as particularidades em cada região. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DO ESTUDO 

Aqui, faz-se necessária uma breve descrição das condições naturais da região 

amazónica para entender a complexidade e singularidade do ambiente. A região é 

marcada pelas altas temperaturas o ano inteiro e pluviosidade intensa, geralmente 

acima de 2500 mm de média anual podendo chegar a 4.000 mm na região estuarina 

do rio Amazonas (INPE, 1992). Este domínio climático é determinante na formação 

do seu delicado ambiente, que abriga uma das maiores biodiversidades da terra e 

enorme massa vegetal (Figueroa e Nobre, 1990). 

Outra característica marcante do quadro natural amazónico é a sua rede 

hidrográfica que cobre mais de sete milhões de quilómetros quadrados, quatro 

milhões apenas no Brasil (INPE, 1992). No estado do Pará, a bacia hidrográfica é 

formada por mais de 20 mil quilómetros de rios extensos e perenes como o Amazonas, 

que corta o estado no sentido oeste/leste e desagua num grande delta estuário com 

inúmeras ilhas entre elas a ilha do Marajó, ou os rios Tocantins e Guamá que formam 

bacias independentes. No Pará, outros afluentes do Amazonas importantes são 

Tapajós, Xingu e Curuá pela margem direita, Trombetas, Nhamundá, Maicuru e Jari 

pela margem esquerda (INPE, 1992). A existência desta extensa rede garante duas 

importantes vantagens: a facilidade da navegação fluvial e um potencial 

hidroenergético. 

As Unidades da Federação que compõem esta região são os estados do 

Amazonas, Amapá, Acre, Pará, Rondônia, Roraima, o Oeste do Maranhão, Tocantins 

e Mato Grosso (Figura 3). Destes, destaca-se o Estado do Pará por concentrar boa 

parte das empresas do segmento da madeira e do minério da região. O estado do 

Pará já foi território independente do Brasil ligado diretamente ao Reino de Portugal 

logo no início da sua colonização, quando os Estados do Maranhão e Grão-Pará eram 

separados da então colónia portuguesa na América (Gadelha, 2002).  
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Figura 3 - Mapa da Amazônia Legal 

Fonte: INPE (2002) 

 

Grande parte das terras paraenses também já pertenceram, mesmo que só no 

papel, à Coroa Espanhola devido à União Ibérica entre 1580 e 1640. Após o fim desta 

União foi incentivada a colonização do Pará, cujas terras já estavam sob a mira de 

outras nações europeias como os holandeses e ingleses que procuravam sementes 

de urucum, guaraná e pimenta. Portugal substituiu o comércio das especiarias 

orientais pelo extrativismo das chamadas "drogas do sertão" (a borracha), 

descobrindo uma alternativa económica e ajudando a desbravar o território do Grão-

Pará. A ocupação portuguesa consolidou-se em 1616 com a fundação do forte do 

Presépio, mais tarde denominado Forte do Castelo, na baía de Guajará que deu 

origem à cidade de Belém capital do estado (Resende, 2006, p. 52-58).  

O nome Pará significa rio-mar na língua indígena tupi-quarani, nome este dado 

ao braço direito do rio Amazonas devido a sua grandeza assemelhando-se mais a um 

mar do que a um rio. O Pará é o segundo maior estado do país em superfície com 

uma área geográfica de 1.253.165 km2 (IBGE, 2004), o que corresponde mais de 16% 

do território nacional (mais de duas vezes o território da França). O estado do Pará é 

dividido em seis mesorregiões distintas: Baixo Tocantins, Marajó, Nordeste Paraense, 

Sudeste Paraense, Sudeste Paraense e metropolitana Belém.  A mesorregião de 

metropolitana Belém é formada pela união de onze municípios agrupados em duas 

microrregiões: Belém e Castanhal. A microrregião de Belém é constituída por seis 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Brazil_Geoecon_Amazonia.svg
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municípios: Ananindeua, Barcarena, Belém, Benevides, Marituba e Santa Barbara 

(IBGE, 2010). 

O Distrito Administrativo de Icoaraci, DAICO (loco de estudo), localiza-se no 

município de Belém na ponta de terra situada na confluência dos Rios Guajará e 

Maguari (Figura 4). O complexo industrial ocupa uma área total de aproximadamente 

204,11 hectares e área industrial de 187,60 hectares (Relatório Anual CDI/PA, 2012). 

O acesso ao distrito industrial via terrestre é pela Avenida Augusto Montenegro, até o 

Km-12, entrada na Estrada do Maracacuera a mais ou menos 2 km. Também é 

acessível por via fluvial usando embarcações de pequeno e médio porte. 

 

 

Figura 4 - Mapa da área do Distrito Administrativo de Icoaraci (DAICO) 

Fonte: Base de dados da COHAB, no Icoaraci 2002 

 

A escolha de Icoaraci para o projeto industrial deveu-se aos seguintes fatores: 

excelente posição geográfica, perto de Belém e em frente à Baia do Guajará; acesso 

fácil às infraestruturas logísticas de Belém (porto, aeroporto, bancos etc.); e uma 

densidade populacional considerável. As empresas ali implementadas produzem bens 

em larga escala tanto para o mercado interno como para o mercado externo. O maior 
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segmento é o setor madeireiro, mas há outros como o dos estaleiros, de bebidas, de 

sumos, de curtumes, de pesca, de alimentos, de transportadoras etc.  

Atualmente, o complexo industrial de Icoaraci alberga somente 28 empresas 

de pequeno, médio e grande porte em pleno funcionamento (Figura 5) e gera mais de 

3.300 empregos diretos e 10.000 indiretos com um faturamento bruto anual superior 

a 350,00 milhões de reais (Relatório Anual, CDI/PA, 2012). Atualmente, as atividades 

industriais no distrito expandiram-se em direção ao eixo da via rodoviária Arthur 

Bernardes, ao longo das margens do rio Maguary, e já abriga muitas empresas 

algumas das quais foram incluídas nesta pesquisa. 

 

 

Figura 5 - Área do distrito industrial de Icoaraci 

Fonte: CDI/PA, 2012 

 

O DI tem implementado na sua área as seguintes infraestruturas: sistemas de 

comunicação, energia elétrica em baixa e alta tensão, sistemas de drenagem e vias 

pavimentadas. Para Dias (2007, p. 202), a criação do distrito industrial de Icoaraci 

representou um momento importante para a consolidação de Icoaraci dentro da 

divisão territorial de trabalho, haja vista que naquele momento consolidava-se uma 

vocação para a atividade indústria madeireira. Para este autor, o distrito industrial de 

Icoaraci tornou-se, em larga medida, um distrito especializado na atividade de 
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beneficiamento de madeira, além das existentes na vizinhança; as atividades da 

indústria pesqueira, naval para construção de barcos de madeira e nos últimos anos 

de empresas de transporte fluvial. 
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4. METODOLOGIA 

Considerando os objetivos deste trabalho, o objeto do estudo é analisar as 

práticas de responsabilidade socioambiental empresarial no DI de Icoaraci e averiguar 

a perceção dos moradores sobre as condições socioambientais locais. Para isso, 

foram elaborados dois questionários aplicativos, um para as empresas e o outro para 

a comunidade. Segundo Santos (1996), os fenómenos sócios espaciais decorrentes 

de fatores socioeconómicos, culturais, políticos e territoriais são melhor concebidos 

nas comunidades porque o entendimento da dimensão espacial confere 

especificidades aos fatores e favorece perceções que podem auxiliar na organização 

dos dados obtidos. 

4.1. Recolha de dados 

4.1.1. Dados e variáveis das empresas 

Inicialmente foram consultadas 68 empresas das quais 41 concordaram em 

responder aos questionários sobre as práticas de RSAE. O questionário aplicativo foi 

dividido em dois blocos, A e B. As variáveis contidas no bloco A (VA1 a VA9) visaram 

identificar as caraterísticas individuais de cada empresa e o perfil dos inquiridos, 

enquanto que as variáveis do bloco B (VB1 a VB18) procuraram unir dados que 

possibilitem analisar as práticas de RSAE. As respostas afirmativas das práticas de 

RSAE foram comprovadas através de documentos, registros, fotos etc. O inquérito foi 

realizado no período de 01/03/2012 a 30/07/2012 e foram eleitas variáveis diretamente 

associadas às práticas de responsabilidade socioambiental empresarial adaptada dos 

trabalhos do Instituto Ethos (2007) e da Taquary (2010). 

 As variáveis escolhidas para análise foram: VB1 – verificar o conhecimento dos 

entrevistados sobre o conceito de desenvolvimento sustentável; VB2 – verificar o 

conhecimento dos entrevistados sobre o conceito de gestão socioambiental 

empresarial; VB3 – identificar as práticas de responsabilidade socioambiental das 

empresas entrevistadas; VB4 – verificar a gestão de resíduo nas empresas (destino 

correta das sobras); VB5 – identificar os procedimentos mais comuns de descarte dos 

resíduos nas empresas; VB6 – verificar o procedimento de análise do impacto dos 

processos industriais no meio ambiente; VB7 – verificar os ensinamentos dos 
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funcionários sobre desperdício, educação ambiental, conscientização etc.; VB8 – 

verificar a monitorização dos fornecedores quanto ao processo de fabrico da matéria-

prima de forma ecologicamente correto; VB9 – verificar os programas de minimização 

de custos com energia e água nas empresas; VB10 – verificar os investimentos das 

empresas em tecnologia para aumentar a durabilidade dos seus produtos; VB11 – 

verificar as práticas de reciclagem nas empresas; VB12 – verificar a divulgação 

pública dos relatórios de princípios éticos das empresas (Balaço Social, Contabilidade 

Ambiental etc.); VB13 – verificar a implementação de ferramentas de apoio 

(certificação) à gestão socioambiental empresarial; VB14 – verificar a adoção da 

inovação de produtos e processos; VB15 – verificar a quantidade de resíduos gerados 

em caçambas / mês; VB16 – identificar as políticas públicas de incentivo às empresas 

na gestão socioambiental; VB17 – verificar o reconhecimento das práticas de gestão 

sustentável e/ou RSA por algum órgão de valor (prémios) e VB18 – identificar as 

principais razões (ou quais seriam as principais razões) para adotar ações 

socioambientais na empresa. 

Com o intuito de obter dados detalhados sobre as práticas de responsabilidade 

socioambiental das empresas, todas as entrevistas foram realizadas em loco com os 

proprietários ou diretores e gerentes responsáveis por tomar decisões estratégicas 

nas empresas. Para poder extrair respostas precisas e sinceras houve a necessidade 

de assumir um compromisso de identificar somente as atividades industriais. As 

empresas foram, portanto, codificadas de E01-ICO a E41-ICO. Com base na análise 

dos dados espera-se apontar alguns diagnósticos de práticas socioambientais no 

contexto empresarial para a região de Icoaraci. Conforme o número de funcionários 

em cada uma das 41 empresas participantes na entrevista foi possível classifica-las 

em 05 microempresas, 24 pequenas empresas, 11 empresas de médio porte e 

somente 01 empresa de grande porte (Tabela 2). 
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Tabela 2 - Classificação das empresas no DAICO, por número de empregados 

Porte Número de empregados 

(Indústrias) 

Quantidade de empresas no 
DAICO 

Microempresa até 19 05 

Empresa de Pequeno Porte de 20 a 99 24 

Empresa de Médio Porte de 100 a 499 11 

Empresa de Grande Porte acima de 499 01 

Adaptada de Sebrae (www.sebrae.com.br)/ *Fonte: Lei Federal nº 9.841 de 5.10.99 (Estatuto da Micro e Pequena 

Empresa) 

 

Percebe-se na Figura 6 que das 41 empresas, 21 localizam-se no novo eixo de 

desenvolvimento industrial de Icoaraci ao longo da Rodovia Arthur Bernardes, às 

margens do Rio Maguari (pontos azuis no mapa) e outras 20 empresas na área do 

complexo industrial (área lilás). 

 

 

Figura 6 - Mapa da localização de algumas empresas entrevistadas de Icoaraci 

Fonte: Adaptado de dados da COHAB, 2002 
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Como o tamanho da amostra é de apenas 41 empresas, percebe-se que a 

razão de observação para cada uma das 18 variáveis é somente de 2,28. A priori, o 

recomendado é utilizar uma razão de pelo menos cinco observações para cada 

variável (Santana et al., 2012). Diante disso, foram realizados testes para aferir a 

adequação do método a esses dados. Os principais testes realizados foram o teste 

de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e o teste de esfericidade de Bartlett. 

 Teste de KMO e de Bartlett  Para verificar se os dados obtidos no campo 

suportam uma análise fatorial, realizou-se o teste de Kaiser-Meyer-Olkim (KMO) que 

testa a adequabilidade dos dados através da comparação de correlações simples e 

parciais entre as variáveis e o teste de esfericidade de Bartlett que verifica a matriz de 

correlações entre as variáveis. Segundo Hair Jr. et al. (2005, como citado em Santana 

et al., 2012 p. 142), valores de KMO abaixo de 0,5 são inaceitáveis. 

4.1.2. Dados e variáveis da comunidade 

Para a recolha dos dados na comunidade, optou-se também por utilizar um 

questionário aplicativo em função da sua capacidade de atingir um grande número de 

pessoas simultaneamente, possibilitando a redução de custos e tempo, além de 

aumentar as possibilidades de obter respostas mais precisas e sinceras pela parte 

dos inquiridos em razão do anonimato (Lakatos, Marconi, 1985). A recolha dos dados 

contemplou todos os 09 bairros que constituem o Distrito Administrativo de Icoaraci: 

Águas Negra, Agulha, Campina, Cruzeiro, Maracacuera, Paracuri, Parque Guajará, 

Ponta Grossa e Tenoné e envolveu 250 famílias distribuídas proporcionalmente à 

população de cada bairro (Figura 7). 
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Figura 7 - Mapa dos bairros do DAICO 

Fonte: Base de dados da COHAB, 2002 

 

As entrevistas foram realizadas no período de 05/08/2012 a 30/10/ 2012 e 

continham um total de 23 variáveis agrupadas da seguinte forma: pergunta P1.1 a 

P1.6 (Perfil do Respondente) e pergunta P2.1 a P2.17 (perceção da condição 

socioambiental local). Os aspetos de condição socioambiental considerados foram: 

trabalho e emprego, rendimentos, serviços públicos em educação, saneamento e 

residência, serviços públicos na saúde e cidadania. O conjunto de perguntas foi 

adaptado a partir do trabalho de Pena (2012). 

 As opções das respostas foram convertidas numa escala de 1 a 5 para permitir 

o tratamento estatístico dos dados: (1) Diminuiu muito ou Péssima; (2) Diminiu pouco 

ou Mau; (3) Não alterou ou Regular; (4) Melhorou pouco ou Bom e (5) Melhorou muito 

ou Ótima. Conforme esta escala, os graus 1 e 2 correspondem a “perceção de 

insatisfação” do morador para com a variável e os graus 4 e 5, “perceção de 

satisfação”. O grau 3 corresponde à perceção de indiferença. Através desta escala, 

as perceções dos moradores sobre a condição socioeconómica e ambiental do DAICO 
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foram dimensionadas através da Análise por Componente Principal (ACP). Mesmo 

que a razão de observação das variáveis seja adequada para análise fatorial, foi 

realizado o teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e o teste de esfericidade de Bartlett 

para a aferição dos dados.  

 As variáveis utilizadas na análise foram: P2.1 – verificar as condições de 

trabalho das famílias com carteira assinada; P2.2 – verificar as condições de 

empregabilidade das famílias nas empresas; P2.3 – verificar as condições da 

participação das famílias em programas sociais de transferência de rendimentos do 

governo (bolsa família); P2.4 – verificar as condições dos rendimentos totais das 

famílias em atender a todas as suas necessidades; P2.5 – avaliar as condições da 

situação financeira familiar; P2.6 – verificar as condições da situação dos rendimentos 

familiares; P2.7 – verificar as condições da situação dos programas sociais de governo 

em educação infantil (creches) na comunidade; P2.8 – avaliar as condições da 

qualidade dos serviços públicos em educação na comunidade; P2.9 - avaliar as 

condições da quantidade de escolas públicas na comunidade; P2.10 – verificar as 

condições do programa de alfabetização de adultos, cursos profissionais etc.; P2.11 

– verificar as condições de habitação das famílias; P2.12 – avaliar as condições dos 

serviços de esgotos na comunidade; P2.13 – verificar a ocorrência de inundações nas 

casas por causa da chuva; P2.14 - avaliar as condições dos serviços públicos em 

saúde na comunidade; P2.15 - avaliar a influência da ação social de uma empresa na 

hora de escolher o que comprar nas famílias; P2.16 – verificar a participação das 

famílias em movimentos sociais (comunitários ou estudantis) em defesa do meio 

ambiente e P2.17 – verificar as condições de desmatamento em redor dos Igarapés 

que cortam o distrito. 

4.2. Modelo analítico 

O método analítico utilizado neste trabalho foi adaptado do trabalho de Santana 

et al., (2012, p. 137-140), Índice Sistêmico de Desempenho Competitivo (ISDC). Este 

método estatístico permite construir um índice para avaliar as práticas de RSAE das 

empresas em atividade no DI de Icoaraci. Trata-se de um trabalho inédito em que a 

técnica de análise fatorial é empregada para construiu um índice de classificação das 

práticas de RSAE entre as empresas em ação na região e também da PCSA dos 

moradores de Icoaraci.  
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4.2.1. Análise por Componente Principal (ACP) e construção do Índice de 

Responsabilidade Socioambiental Empresarial das empresas de Icoaraci (IRSAE–

ICO) 

Como as empresas atuantes no DI são de diferentes portes e atividades 

económicas, o desafio deste trabalho constitui em unir um conjunto de elementos 

(variáveis) capazes de fornecer dados que mostram as iniciativas espontâneas da 

prática de RSAE sustentável dessas empresas. Apoiadas por novos padrões de 

práticas produtivas, qualquer empresa, independente do tamanho ou da atividade 

industrial pode promover ações voltadas ao desenvolvimento socioambiental, 

conforme seu crescimento económico.  

Neste contexto, optou-se por construir um índice: Índice de Responsabilidade 

Socioambiental Empresarial das empresas de Icoaraci (IRSAE–ICO), para categorizar 

as empresas atuantes no DI de Icoaraci conforme a prática espontânea de 

responsabilidade socioambiental e dependendo do valor de índice obtido, a empresa 

pode ser classificada em: 

 empresa com práticas de Responsabilidade Socioambiental altas 

(RSAE-a); 

 empresa com práticas de Responsabilidade Socioambiental moderadas 

(RSAE-m); 

 empresa com práticas de Responsabilidade Socioambiental baixas 

(RSAE-b). 

 Cada vez mais é crescente a pressão (governantes, ativistas e meios de 

comunicação) sobre as empresas para assumir as consequências sociais e 

ambientais das suas atividades. Neste contexto, inúmeras organizações já classificam 

as empresas conforme o seu desempenho de responsabilidade social empresarial 

(RSE). E apesar das metodologias por vezes serem questionáveis, estes índices 

atraem publicidades consideráveis e como resultado a prática de RSE tem-se 

tornando uma prioridade inevitável para as empresas do mundo (Porter e Kramer, 

2006, p.1).  

A construção do IRSAE-ICO foi realizada em três etapas: na primeira etapa 

aplicou-se a Análise por Componente Principal (ACP) através do programa Statistical 

https://hbr.org/search?term=michael+e.+porter
https://hbr.org/search?term=michael+e.+porter
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Package for Social Science (SPSS), para extrair os fatores latentes e estimar as 

pontuações fatoriais utilizadas no cálculo do IRSAE-ICO; na segunda etapa utilizou-

se a proporção da variância explicada por fator em relação à variância total explicada 

pelo conjunto de fatores comuns, para determinar o peso associado a cada pontuação 

fatorial utilizada na construção do IRSAE-ICO e finalmente, na terceira e última etapa, 

o IRSAE-ICO foi ordenado hierarquicamente do maior para o menor valor obtido 

identificando a posição das práticas de responsabilidade socioambiental de cada 

empresa do DI de Icoaraci participante na pesquisa. Para facilitar a discussão dos 

resultados adotamos neste trabalho os mesmos intervalos de valores adotados por 

Santana et al., (2012, p. 140) na classificação do IRSAE-ICO: valores iguais ou 

superior a 0,70 são considerados IRSAE–ICO altos; valores entre 0,40 a 0,69 (IRSAE–

ICO moderado) e valores inferiores a 0,40 (IRSAE–ICO baixo). 

O procedimento completo da determinação do índice de responsabilidade 

socioambiental no Icoaraci (IRSAE-ICO) está delineado no Figura 8. 

 

 

Figura 8 - Esquema de determinação de IRSAE-ICO e IPCSA-ICO, DAICO-2012 
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 A Análise por Componente Principal faz parte de uma classe de métodos 

estatísticos multivariados cujo propósito fundamental é definir a estrutura subjacente 

numa matriz de dados, ou seja, avalia as inter-relações (correlações) entre um grande 

número de variáveis para identificar grupos de variáveis que formam dimensões 

latentes chamados fatores. Em geral, é utilizada para identificar as dimensões 

isoladas da estrutura dos dados para determinar o grau em que cada variável é 

explicada por cada dimensão ou fator, e desta forma reduz a massa de dados 

(Santana, 2007, p. 42). Um modelo da análise fatorial pode ser representado na forma 

matricial (Dillon, Goldstein, 1984 como citado em Santana et al., 2012, p. 137): 

X = αF +ℰ  (1) 

onde: 

X = é o p-dimensional vetor transposto das variáveis observáveis, denotado por  

X = (x1, x2...., xp); 

F = é o q-dimensional vetor transposto de variáveis não observáveis ou 

variáveis latentes chamadas de fatores comuns, denotado por, F = (f1, f2 ....., fq), sendo 

que q < p; 

ℰ = é o p-dimensional vetor transposto de variáveis aleatórias ou fatores únicos,  

ℰ = (e1, e2....ep); 

α = matriz (p, q) de constantes desconhecidas, chamadas cargas fatoriais. 

Segundo aos autores, o modelo de análise fatorial pressupõe que os fatores 

específicos são ortogonais entre si e com todos os fatores comuns, ou seja, 

E (ℰ ) = E (F) = 0 e Cov (ℰ, F) = 0. 

 Como a estrutura inicial usada para determinar a matriz das cargas fatoriais 

pode não fornecer um padrão significativo de cargas de variáveis, portanto não 

definitivo, torna-se necessário confirmar ou não essa estrutura através dos métodos 

de rotação de fatores (Dillon e Goldstein,1984; Johnson e Wichern, 1980 como citado 

em Santana, 2012, et al., p.137). Neste trabalho, utilizou-se o método de rotação 

ortogonal Varimax, no qual os eixos de referência dos fatores são rotacionados em 

torno da origem até que alguma outra posição seja alcançada.  
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A rotação ortogonal gera fatores não correlacionados entre si e que são 

interpretados a partir dos seus pesos (loadings), que variam de 0 ± 1. O método 

Varimax minimiza o número de variáveis com elevados pesos num fator, de modo a 

que a solução para cada componente principal se aproxime de ± 1 se houver 

associação entre os componentes, ou de zero se houver ausência de associação. Os 

pesos ≥ 0,5 respondem por pelo menos 25% da variância e por isso são considerados 

significativos (Pestana e Gageiro, 2008). Os fatores latentes escolhidos para 

interpretação, neste estudo, foram aqueles com raízes caraterísticas maiores que um, 

porque cada variável deve contribuir com no mínimo um (1) de valor total e os demais 

podem ser considerados insignificantes e descartados (Santana, 2008a como citado 

em Santana, 2012 et al., p. 138). 

Para medir o grau de explicação de cada variável após a rotação ortogonal, 

determinou-se também a comunalidade, ou seja, a magnitude total da variância que 

uma variável original compartilha com todas as outras variáveis incluídas na análise. 

Os valores estimados das comunalidades após a extração das componentes variam 

entre zero e um, sendo que valores grandes (próximo de um) indicam que uma grande 

parcela da variância numa variável foi extraída pela solução fatorial e valores 

pequenos (próximos de zero) indicam que uma boa parte da variância contida numa 

variável não é explicada pelos fatores (Santana, 2005). Segundo este autor, em geral, 

as variáveis que apresentam comunalidades inferiores a 0,50 não têm explicação 

suficiente e podem ser deixadas fora da solução fatorial.  

 A matriz de cargas fatoriais que mede a correlação entre os fatores comuns e 

as variáveis observáveis é determinada através da matriz de correlação (Dillon e 

Goldstein, 1984 como citado em Santana, 2007). Para determinar o IRSAE-ICO 

estimou-se a matriz de pontuações fatoriais após a rotação ortogonal do fator inicial. 

Por definição, a pontuação fatorial situa cada observação no espaço dos fatores 

comuns. Para cada fator fj, a i-ésimo pontuação fatorial extraída é definida por Fij, 

expresso da seguinte forma (Dillon, Goldstein, 1984; SPSS, 1997 como citado em 

Santana, 2007): 

Fij = b1xi1 + b2xi2 + ...... + bixij;  i = 1, 2, ..., n; j = 1, 2, ..., p      (2) 

Onde: 



 

59 
 

bi são os coeficientes de regressão estimados para as n pontuações fatoriais 

comuns; 

xij são as n observações das p variáveis observáveis. A variável Fij não é 

observável mas pode ser estimada através da análise fatorial utilizando-se a matriz 

de observações do vetor x de variáveis observáveis. Em notação matricial a equação 

(2) torna-se: 

F(n,q) = x(n,p) b(p, q)   (3) 

Na equação (3), F é a matriz da regressão estimada a partir das n pontuações 

fatoriais e que podem ser afetadas pela magnitude e pelas unidades de medida das 

variáveis x. Para contornar este problema substitui-se a variável x pela variável 

padronizada w dada pela razão entre o desvio em torno da média e o desvio padrão 

de x, como segue: 

Wij =
(Xi − x̅)

Sx
 

Com estes valores modifica-se equação (3): 

F(n, q) = W(n, p) β(p, q)   (4) 

Na equação (4), a matriz de pesos beta (β) com q colunas e p coeficientes de 

regressão padronizados substitui b, dado que as variáveis estão padronizadas em 

ambos os lados da equação. Multiplicando ambos os lados da equação (4) pelo valor 

(1/n)w’, em que n é o número de observações e w’ é a matriz transposta de w, obtém-

se: 

1

𝑛
 W’(p, n) F(n, q) = 

1

𝑛
𝑊’(p, n) W(n, p) β(p, q) = R(p, p) β(p, q)  (5) 

A matriz (1/k)w’w constitui-se na matriz de variáveis inter correlacionadas ou 

matriz de correlação entre as observações da matriz x, designada por R. A matriz (1/k) 

w’F representa a correlação entre os resultados fatoriais e os próprios fatores 

denotada por Λ. Reescrevendo a equação (5), tem-se: 

Λ(p, q) = R(p, p) β(p, q)  (6) 

Se a matriz R for não singular podem-se pre-multiplicar ambos os lados da 

equação (6) pela inversa de R, obtendo-se: 

β = R-1 Λ   (7) 
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Substituindo o vetor β na equação (4) obtém-se o resultado fatorial associado 

a cada observação, como a seguir: 

F(n, q) = W(n, p) R-1 (p, q) Λ(p, q)   (8) 

O IRSAE-ICO foi definido como uma combinação linear dos resultados fatoriais 

e a proporção da variância explicada por fator em relação à variância comum. A 

expressão matemática é dada por: 

𝐼𝑅𝑆𝐴𝐸 − 𝐼𝐶𝑂 =∑ (
𝜆𝑗

𝛴𝑗𝜆𝑗
𝐹𝑃𝑖𝑗)

𝑞

𝑗=1
, (i = 1, 2,....., n)  (9) 

Onde, 

λ é a variância explicada por fator e Σλ é a soma total da variância explicada 

pelo conjunto de fatores comuns. A pontuação fatorial foi padronizado (FP) para obter 

valores positivos dos resultados originais e permitir a hierarquização das empresas, 

porque os valores do IRSA-ICO estão entre zero e um. A fórmula matemática proposta 

é: 

𝐹𝑝𝑖 = (
𝐹𝑖−𝐹𝑚𝑖𝑛

𝐹𝑚𝑎𝑥−𝐹𝑚𝑖𝑛
)  (10) 

em que: 

Fmin e Fmax são os valores máximo e mínimo observados para as pontuações 

fatoriais associadas às empresas do DI de Icoaraci. Os valores de IRSAE-ICO iguais 

ou superiores a 0,70 são considerados índice alto, valores entre 0,40 a 0,69 

(moderado) e valores inferiores a 0,40 (baixo). 

4.2.2. Análise fatorial e construção do Índice de Perceção de Condição 

Socioambiental dos moradores de Icoaraci (IPCSA-ICO) 

 Um dos objetivos deste trabalho é também analisar a perceção dos moradores 

sobre as condições socioambientais da região de Icoaraci, portanto, optou-se também 

por construir um índice de perceção dos moradores sobre as condições 

socioambientais em Icoaraci. Para isso, os dados obtidos do inquérito aplicado na 

comunidade foram também submetidos a Analise por Componente Principal (ACP) 

como descrito no item 3.2.1 (acima), para construir o Índice de Percepção das 

Condições Socioambientais de Icoaraci (IPCSA-ICO). 
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DAS EMPRESAS  

5.1.  Análise descritiva 

Bloco A - O conjunto de perguntas aqui numeradas de A1 a A9 visam conhecer 

as caraterísticas individuais das empresas inquiridas, assim como os perfis dos 

proprietários, sócios, diretores e gerentes responsáveis pela tomada de decisões 

estratégicas nas empresas. 

 

Pergunta A1 

 

 

Figura 9 -  Ano de início das atividades da empresa, DAICO- 2012 

 

Os resultados permitem observar que quase 80% das empresas instaladas no 

DAICO iniciaram a sua atividade a partir de 1990, sendo as mais recentes em 2010 

(Figura 9). Este dado é interessante porque mostra que, apesar de serem na maioria 

micro e pequenas empresas, conseguiram resistir aos impactos da chamada “crise do 

primeiro ano de vida empresarial”. Somente 2% das empresas entrevistadas já 

funcionavam, precariamente no espaço, antes da implementação do distrito industrial 

em 1981. 

 

 

(antes de 
1980)

2% (1981 a 1990)
20%

(1991 a 2000)
41%

(2001 a 2010)
37%



 

64 
 

Pergunta A2 

 

 

Figura 10 - Número de funcionários na empresa, DAICO- 2012 

 

Conforme o número de funcionários nas empresas, os dados na FIGURA 10 

mostram que a pesquisa envolveu empresas de diferentes portes: micro empresas 

(12%), pequenas empresas (59%), médias empresas (27%) e grandes empresas 

(2%). Percebe-se que a maioria das empresas (71%) são micro e pequenas empresas 

(MPEs). O relatório divulgado pelo SEBRAE (2008, como citado em Schwerz, 2010 p. 

22) mostra que as MPEs são os principais segmentos que impulsionam a criação de 

oportunidades de trabalho no Brasil e representam 98% das 5,5 milhões de empresas 

registradas no país com uma taxa de crescimento maior de 10% por ano. 
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Pergunta A3 

 

 

Figura 11 - Trabalha com exportação, DAICO- 2012 

 

Os dados na Figura 11 mostram que uma percentagem considerável (37%) das 

empresas do DAICO exportam os seus produtos, a maioria empresas madeireiras. 

Este alto índice de empresas exportadoras registradas no DAICO em nada representa 

a realidade das Micro e Pequenas Empresas (MPE) do setor madeireiro. Segundo 

Santana (2002, p. 228), as MPE madeireiras quando exportam fazem-no, geralmente, 

à sombra de outras empresas por não disporem de capital ativo, por não terem 

habilidade para lidar com a burocracia excessiva, por não terem escala e por não 

conhecerem as regras dos principais mercados internacionais. Para este autor, se o 

governo pretende auxiliar as MPE na campanha para aumentar as exportações 

brasileiras, estes entraves precisam de ser removidos. 

Para exportar um determinado produto é necessário cumprir as normas de 

qualidade estipuladas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para 

aquele produto, e essas normas seguem as exigências internacionais. Ressalta-se 

que a maioria das MPE no Pará só exportam produtos “in natura” com pouco 

benefício, principalmente a madeira serrada. 
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Pergunta A4 

 

 

Figura 12 - Principal atividade industrial, DAICO- 2012 

 

A estratigrafia dos dados obtidos (Figura 12) mostra que estão instaladas no 

DAICO empresas de diversas atividades económicas, sendo a atividade madeireira 

predominante com 51%, seguida pelas empresas transportadoras (34%) e o restante 

15% de diversas atividades (terraplenagem, cimento, fibras, curtume e frutos do mar). 

Os ramos das atividades industriais dominantes em cada categoria industrial no 

DAICO estão na Tabela 3: 

 

Tabela 3 - Atividades industriais por porte no DAICO, 2012 

Atividades 
industriais 

Micro 
empresa 

Pequena 
empresa 

Média 
empresa 

Grande 
empresa 

Total 

Madeireira - 14 7 - 21 

Transportadora 4 9 1 - 14 

Outras 1 1 4 1 6 

Total 5 24 11 1 41 

 

Na região amazónica, a maioria das empresas madeireiras é constituída por 

pequenas empresas. Das 21 empresas madeireiras entrevistadas, 14 são pequenas 

e dessas apenas 05 trabalham com madeira beneficiada (móveis, flooring, deck etc.) 

e as restantes com madeira “in natura” sem valor agregado. Das 07 madeireiras de 

matadouro/
curtume

5%

madeireira
51%

frutos do 
mar
3%

cimento/fibras
/polietileno
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transportadora
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médio porte 5 trabalham com madeira serrada. Estes dados mostram que a maioria 

das empresas madeireiras com atividade no DAICO só trabalha com madeira 

“inatura”, sem valor agregado ou com pouco beneficiamento (serrada). Na Amazónia, 

apesar de tantos anos da exploração madeireira, o padrão de produção ainda é 

“rudimentar” e não envolve investimentos em tecnologias modernas e inovadoras.  

Santana (2002 p. 266), ao comentar esta “cultura” de produzir e comercializar 

madeira “in natura” ou “parcialmente processada” diz: “muitos empresários do setor 

madeireiro revelam suas fragilidades no que tange à tomada de decisão, capacidade 

de gestão, habilidade e conhecimento para identificar e utilizar inovação tecnológica”. 

Como a matéria-prima principal é a madeira em tora, estas empresas deparam-se 

com volumes cumulativos de serragens e como, em geral, as empresas localizam-se 

nas encostas dos rios (para facilitar o transporte das toras), estes resíduos são 

facilmente levados para os leitos dos rios pela água da chuva.  

Percebe-se também que a categoria transportadora se destaca nas atividades 

empresariais no DAICO. A localização geográfica de Icoaraci (nas margens do Rio 

Maguari, uma das maiores afluentes do rio Amazonas) justifica o número razoável de 

empresas de transporte, principalmente por via marítima, instaladas no DI. O Pará é 

um grande exportador de recursos vegetais e minerais e importador de géneros 

alimentícios. 

Pergunta A5 

 

 

Figura 13 - Cargo dos respondentes das empresas, DAICO- 2012 
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Observa-se que as entrevistas foram concentradas nos responsáveis pela 

tomada de decisões estratégicas nas empresas: proprietários, diretores, 

administradores e gerentes do setor de produção (Figura 13). Tomou-se este cuidado 

para assegurar a fonte dos dados, e neste sentido percebe-se que mais de 60% dos 

inquiridos são proprietários ou diretor-proprietário das empresas. Os 34% 

administradores questionados correspondem às empresas de médio porte, devido ao 

tamanho das empresas é comum a contratação de profissionais para administrar os 

negócios. O único gerente que respondeu foi na empresa de grande porte que já 

possui um departamento de meio ambiente e controlo de qualidade. 

 

Pergunta A6 

 

 

Figura 14 - Idade dos respondentes das empresas, DAICO- 2012 

 

A Figura 14 permite observar que no DI de Icoaraci a maioria dos inquiridos 

(34%) tem entre 41 e 50 anos. Considerando que a faixa etária mais alta pressupõe 

maior experiência, pode dizer-se que os responsáveis pela tomada de decisões nas 

empresas são profissionais maduros e em plena fase de produção ativa. A 

constatação de que 32% dos inquiridos tem entre 30 e 40 anos é positiva porque 

profissionais mais novos, em teoria, possuem novas ideias e estão mais dispostos a 

adquirir conhecimentos mais atualizados. 
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Pergunta A8 

 

 

Figura 15 - Tempo de trabalho dos respondentes na empresa, DAICO- 2012 

 

Em relação ao tempo de trabalho na empresa verificou-se que quase 60% dos 

questionados têm mais de 6 anos, sendo que destes 37% tem entre 6 e 10 anos e 

22% com mais de 10 anos na empresa (FIGURA 15). Esta pouca rotatividade na 

gestão destas empresas não é de se estranhar porque na maioria delas, 

principalmente no setor madeireiro, são os proprietários que tratam dos negócios. 22% 

dos inquiridos tem de 3 a 5 anos na empresa e somente 19% tem menos de 2 anos 

de trabalho, a maioria como administradores. 
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Pergunta A9 

 

 

Figura 16 - Experiência dos respondentes na função, DAICO-2012 

 

De acordo com os dados expostos na Figura 16, percebe-se que 37% dos 

responsáveis pelas empresas tem mais de 10 anos de experiência e somente 22% 

tem menos de 2 anos de experiência. Uma boa parcela dos inquiridos (17%) tem entre 

6 a 10 anos de experiência na função, tempo considerado maduro profissionalmente. 

Considerando os dados acima levantados, é possível deduzir que a maioria das 

empresas no DAICO é constituída de pequenas empresas com mais de 12 anos de 

atividade e voltadas para o mercado interno. Boa parte das empresas é do setor 

madeireiro e administrado pelos proprietários com mais de 10 anos de experiência 

profissional e com idade acima de 40 anos. 

5.2. Análise por componente principal (ACP) das Práticas de Responsabilidade 

Socioambiental Empresarial (RSAE) no DI de Icoaraci. 

Para analisar as práticas de Responsabilidade Socioambiental (RSA) das 

empresas em atividade no DAICO, os dados obtidos das 18 variáveis selecionadas 

(VB1 a VB18) foram submetidos à Análise por Componentes Principais (ACP) e visam 

reunir informações importantes para a construção do Índice de Responsabilidade 

Socioambiental Empresarial no Icoaraci (IRSAE-ICO).  

Teste de KMO e de Bartlett  O conjunto de dados obtido neste estudo 

apresentou um índice de KMO da ordem de 0,689, indicativo de que as variáveis estão 
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correlacionadas e que o modelo fatorial possui um nível medíocre de adequação aos 

dados (Pestana e Gageiro, 2008). Os valores do teste de Bartlett com o p-valor  menor 

do que 0,05 indicam que devemos rejeitar a hipótese nula H0 de que a matriz dos 

dados é a matriz identidade (Tabela 4). Existem portanto correlações entre as 

variáveis e, por aqui, torna-se aceitável realizar uma ACP. Segundo Hair Jr. et al., 

(2005, como citado em Santana, 2012, p. 142), valores de KMO abaixo de 0,50 são 

inaceitáveis. 

 

Tabela 4 – Teste de KMO e de Bartlett dos dados das empresas 

Medida de adequadabilidade de Kaise-Meyer-Olkin. ,689 

Tese de esfericidade de Bartlett 

Approx. Chi-Square 398,712 

Df 153 

Sig. ,000 

 

Variância Explicada  O método de componentes principais permitiu extrair 

5 fatores latentes com raízes caraterísticas maiores que um e o conjunto de fatores 

explicou 71,20% da variância total (Tabela 5). Para melhorar a identificação dos 

fatores com as variáveis e facilitar a interpretação dos dados, os fatores foram 

submetidos a uma rotação ortogonal pelo método Varimax. O objetivo é redistribuir a 

variância dos primeiros fatores para os demais e atingir um padrão fatorial mais 

simples e teoricamente mais significativo (Santana, 2005 como citado em Santana, 

2007, p. 43). 
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Tabela 5 - Variância Total Explicada dos fatores obtidos através de ACP  das empresas no DAICO, 2012. 

Compo
nente 

Autovalores iniciais Variâncias iniciais Variâncias após rotação 

Total % de 
Variância 

% 
Cumulativo  

Total % de 
Variância 

% 
Cumulativo  

Total % de 
Variâcia 

% 
Cumulativo  

1 6,388 35,489 35,489 6,388 35,489 35,489 3,154 17,524 17,524 

2 2,248 12,492 47,981 2,248 12,492 47,981 2,936 16,313 33,837 

3 1,730 9,610 57,590 1,730 9,610 57,590 2,649 14,714 48,551 

4 1,364 7,577 65,167 1,364 7,577 65,167 2,562 14,235 62,786 

5 1,085 6,028 71,195 1,085 6,028 71,195 1,514 8,409 71,195 

6 ,951 5,283 76,478       

7 ,781 4,341 80,819       

8 ,649 3,604 84,423       

9 ,520 2,891 87,314       

10 ,482 2,678 89,992       

11 ,404 2,246 92,238       

12 ,361 2,003 94,241       

13 ,333 1,848 96,089       

14 ,233 1,294 97,382       

15 ,194 1,079 98,462       

16 ,135 ,749 99,210       

17 ,093 ,516 99,726       

18 ,049 ,274 100,000       

Metodo de Extração: Análise de Componente Principal. 

 

Comunalidade  Os valores da comunalidade indicam o quanto a variância 

de cada variável foi explicada pelo conjunto de fatores, ou seja, mede a variância 

captada pelos 05 fatores em relação a cada variável. Valores de comunalidade 

pequenos, inferiores a 0,50, mostram que uma boa parte da variância contida numa 

variável não é explicada pelos fatores (Santana, 2012, p. 144). Os dados da 

comunalidade (Tabela 6) mostram que quase 61% das variáveis apresentaram 

índices acima de 70,0% e também que nenhuma variável apresentou valor menor que 

50,0%, indicativo de que boa parte da variância total foi explicada pelos fatores.  

Componentes da matriz rotacionada  A escolha das variáveis que 

compõem cada um dos 05 fatores resultou da observação das cargas fatoriais de cada 

variável da esquerda para direita e ao longo da cada linha, elegendo-se a carga fatorial 

de maior valor absoluto (Tabela 6). As variáveis que mais se associam com os fatores 

apresentam cargas fatoriais com valor superior a 0,600 (Santana, 2003). As cargas 
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fatoriais mais elevadas são indicativas de maiores coeficientes de correlação entre 

cada fator e cada uma das 18 variáveis que, neste estudo, visam analisar as práticas 

de Responsabilidade Socioambiental Empresarial no DI de Icoaraci. 

 

Tabela 6 - Valores dos Componentes da Matrixª  Rotacionada dos dados das empresas 

Variáveis Componentes Comunalidades 

1 2 3 4 5 

VB12 ,806 ,236 ,175 ,076 -,091 ,749 

VB17 ,804 ,202 ,132 -,001 -,153 ,728 

VB03 ,776 ,257 -,066 ,185 ,098 ,716 

VB16 ,632 ,030 ,190 ,093 ,264 ,515 

VB11 ,552 ,230 -,103 ,163 -,504 ,648 

VB06 ,124 ,722 ,176 ,278 -,147 ,667 

VB13 ,389 ,714 ,176 -,119 ,063 ,710 

VB10 ,225 ,711 ,082 ,337 -,214 ,722 

VB14 ,232 ,709 ,215 -,038 ,299 ,694 

VB07 ,127 ,592 ,451 ,263 ,221 ,688 

VB02 ,174 ,165 ,853 ,190 -,013 ,822 

VB01 ,105 ,320 ,818 -,123 ,156 ,822 

VB15 ,077 ,214 ,550 ,331 -,398 ,622 

VB18 ,344 ,304 ,451 ,399 ,206 ,615 

VB04 ,065 ,149 ,092 ,903 -,020 ,850 

VB05 ,282 ,153 ,042 ,804 ,093 ,760 

VB08 -,113 -,035 ,562 ,637 ,053 ,738 

VB09 ,061 ,127 ,047 ,155 ,838 ,748 

Método de Extração: Análise por Componente Principal. Método de Rotação: Varimax com 
Padronização Kaiser.  a. Rotação convergiu em 7 interações. 

 

O primeiro fator (F1) explicou 17,52% da variância total e concentrou as 

variáveis VB12, VB17, VB3, V16 e VB11. Estas variáveis dizem respeito à divulgação 

pública de princípios éticos, ganhar prémios por praticar gestão sustentável, adotar 

práticas de responsabilidade socioambiental, políticas públicas de incentivo à gestão 

socioambiental e práticas de reciclagem nas empresas (respetivamente). Embora 

todas as cargas fatoriais significativas sejam utilizadas nas discussões, as variáveis 
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com maior carga influenciaram mais na escolha dos nomes dos fatores dimensionais. 

Neste contexto, este fator será denominado de dimensão prática de responsabilidade 

socioambiental empresarial (RSAE). 

 A variável VB12 apresentou uma carga fatorial elevada de 0,806, 

demonstrando que os princípios éticos e transparência nas atividades empresariais 

são fundamentais nas práticas de responsabilidade socioambiental empresarial. 

Dados levantados no campo indicam que somente 7% das empresas divulgam os 

seus princípios éticos e outros 3% ainda os estão a implementar (Figura 17, Gráfico 

A). Chamou atenção no campo o fato de algumas empresas (24%) admitirem nunca 

terem ouvido falar em “contabilidade ambiental” ou em “balanço social” ou não saber 

do que se tratam, e outras 41% que afirmam não achar necessário implementar ou 

publicar princípios éticos (Gráfico B). 

 

  

Gráfico A Gráfico B 

Figura 17 - Divulgar  princípios éticos (Gráfico A) e razões por não divulgar (Gráfico B), DAICO, 2012 

 

Para Braga (2007, p. 34), a contabilidade ambiental consiste em informações 

transparentes a respeito da empresa que servem para a tomada de decisões 

importantes nos processos produtivos. O Instituto Ethos e Akatu-Ibope (2009) define 

o balanço social como uma ferramenta de gestão da responsabilidade social pela qual 

a empresa demonstra transparência das atividades empresariais e também pela qual 
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a empresa entende de que forma atenta aos compromissos estabelecidos em direção 

à sustentabilidade.  

Neste contexto, percebe-se que as práticas de responsabilidade 

socioambiental estão intimamente associadas aos princípios éticos de uma 

organização e isso deve alicercear a tomada de decisões que podem afetar a 

sociedade. Hoje, divulgar os princípios éticos da empresa representa transparência 

sobre os compromissos da empresa para com o meio ambiente e para com a 

sociedede além de ser um meio estrategicamente barato e eficiente de autopromoção. 

Esta transparência nas organizações contribui para a imagem positiva diante 

da sociedade e proporciona melhores condições competitivas no mercado (acesso 

aos créditos, financiamentos bancários etc.), aumentando as possibilidades de 

crescimento da organização e consequentemente a criação de novo postos de 

trabalho e riqueza. No DI de Icoaraci, onde quase 40% das empresas lidam com 

exportações (ver Figura 9, p. 55), aliar fins lucrativos aos cuidados sociais e 

ambientais tornaria os produtos mais competitivos no mercado, principalmente os do 

setor madeireiro, em função do apelo ecológico.  

A variável VB17 possui uma carga fatorial de 0,804, mostrando que ganhar 

prémios por adotar uma responsabilidade socioambiental representa uma forma do 

órgão premiador reconhecer as iniciativas espontâneas empresariais em direção às 

boas práticas de produção que beneficiam a sociedade e preservam o meio ambiente. 

Os dados levantados no DI de Icoaraci mostram que somente 7% das empresas 

entrevistadas já tiveram a honra de ser premiadas pelas suas boas práticas de 

produção sustentáveis e/ou responsabilidade socioambiental (Figura 18). 

Ganhar prémios por praticar uma produção sustentável pode trazer diversos 

ganhos económicos e ambientais diretos, mas os ganhos sociais sobretudo, superam 

qualquer estimativa quantificada. A razão é que os ganhos sociais estão intimamente 

associados à relação ética que surge entre a empresa e os consumidores, 

fornecedores e em particular a comunidade local. Não é de se estranhar que as 

empresas em Icoaraci que já ganharam prémios por praticar uma produção sustável 

amplamente divulguem essas premiações, utilizando diversos meios de comunicação 

(televisão, rádio e “outdoors” em toda cidade de Belém). As empresas utilizam a 
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publicidade não só para vender os seus produtos e serviços, mas também para 

reforçar a sua imagem de empresa cidadã diante da sociedade. 

 

 

Figura 18 - Ganhar prémios por praticar gestão sustentável/responsabilidade socioambiental, DAICO- 2012 

 

Quando uma empresa ganha prémios, principalmente de um órgão promotor 

de valor, aumenta a probabilidade da sociedade preferir os seus produtos. Para 

Tachizawa (2006, como citado em Sousa, 2007, p. 40), as empresas que adotaram 

no seu planeamento decisões estratégicas integradas à gestão ambiental obtiveram 

como resultados significativos vantagens competitivas, diminuição nos custos e 

crescimento dos lucros a médio e longo prazo.  

 A variável VB3 associou-se ao fator com uma carga fatorial alta de 0,776. Isto 

indica que a adoção de projetos sociais e ambientais, principalmente nas 

comunidades locais, é uma das ações importantes em direção às práticas de 

responsabilidade socioambiental empresarial. A responsabilidade socioambiental 

empresarial é um conceito que está diretamente ligado à interação de uma empresa 

com os diversos atores que compõem a sua atividade produtiva: acionistas, 

funcionários, governo, fornecedores, consumidores e a sociedade em geral.  

 Os dados levantados no campo mostram que no DI de Icoaraci somente 15% 

das empresas admitiram possuir algum projeto de responsabilidade socioambiental 

consistente e outras 8% ainda estão os a implementar (Figura 19, Gráfico A). Percebe-

se também que as razões alegadas por não adotar projetos de responsabilidade 

socioambiental variam: falta de recursos, falta de incentivos do governo, por já 
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praticarem obras filantrópicas e por ter pago os seus impostos e por isso cabe ao 

governo tratar das condições da comunidade (Gráfico B). 

 

  

Gráfico A Gráfico B 

Figura 19 - Possuir projetos de responsabilidade socioambiental consistentes (Gráfico A) e razões por não 

adotar (Gráfico B), DAICO – 2012. 

 

Na região amazónica, algumas empresas ainda confundem filantropia com 

práticas de responsabilidade socioambiental. Esta visão estreita deste conceito torna-

se evidente quando algumas empresas, ao serem questionadas sobre os projetos 

socioambientais que possuem muitas vezes citam “doações de cestas básicas”, 

“patrocínio de festas comunitárias”, “disponibilizar ônibus para excussões 

comunitárias” etc. Não é que estes gestos sejam errados ou menos importantes, a 

questão é que para coparticiparem de forma efetiva no desenvolvimento das regiões 

do estado, é necessário que estas empresas adotem projetos e/ou ações 

socioambientais contínuas e sistemáticas. Atuar de forma responsável é ainda hoje 

um ponto diferencial entre as empresas que as destacam no competitivo mercado, 

quanto antes as empresas perceberem esta nova realidade maior será a hipótese de 

se manterem em atividade (Andrade et al., 2000, como citado em Piva, Bononi, 

Figueiredo e Souza, 2007, p. 24). 

 Infelizmente, para boa parte das empresas presentes na região amazónica, a 

prática de aliar fins lucrativos aos cuidados socioambientais ainda é um desafio a ser 
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superado. A maioria das empresas ainda não percebeu (ou não querem perceber) 

que hoje investir no social e cuidar bem do meio ambiente deixou de ser um gesto 

ligado somente a práticas filantrópicas e transformou-se num instrumento estratégico 

capaz de fornecer um diferencial competitivo no mercado, principalmente no mercado 

internacional.  

 A variável VB16 possui uma carga fatorial positiva de 0,632, indicando que as 

políticas públicas são importantes instrumentos para incentivar e promover práticas 

de responsabilidade socioambiental empresarial. As políticas públicas de 

desenvolvimento local deveriam penalizar as empresas responsáveis por danos 

ambientais, mas também beneficiar as empresas que praticam condutas favoráveis à 

gestão sustentável. 

 Dados recolhidos no DI de Icoaraci mostram que somente 7% das empresas 

possuem algum tipo de parceria com o governo em práticas socioambientais e os 

outros 5% ainda estão a pesquisar (Figura 20, Gráfico A). Entre estas empresas que 

não possuem parcerias com o governo, algumas alegaram ter procurado incentivos 

do governo mas desistiram por causa das dificuldades burocráticas para obter os 

benefícios, mas a maioria demonstrou não ter interesse algum (Gráfico B). Importa 

lembrar que estas empresas foram contempladas com infraestruturas prontas para 

atividades industriais neste espaço, além dos incentivos fiscais e créditos subsidiados. 

  

Gráfico A Gráfico B 

Figura 20 - Possuir algum tipo de incentivo governamental ao desenvolvimento sustentável (Gráfico A) e as 

razões por não possuir (Gráfico B), DAICO – 2012. 

Sim
7%

Não
88%

Esta 
buscando

5%

Desistiu 
por ser 
dificil
14%

Desistiu 
por não 

ter 
retorno

5%

Não tem 
interesse

81%



 

79 
 

No Brasil é muito comum os governantes utilizarem isenções fiscais ou redução 

nos tributos oficiais como o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de 

Serviços (ICMS) e o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para incentivar o 

uso sustentável dos recursos naturais (combustíveis menos poluentes, 

eletrodomésticos de menor consumo de energia etc.). Trata-se de uma estratégia de 

tributação para promover o uso sustentável dos recursos naturais e estimular boas 

práticas de produção. 

 A variável VB11 está associada a uma carga fatorial positiva de 0,552, 

mostrando que a reciclagem representa uma forma importante de praticar a 

responsabilidade socioambiental empresarial. Hoje, cresce a pressão da sociedade 

sobre as empresas para que se comprometam com a produção sustentável e a 

reciclagem representa uma prática pouco dispendiosa mas bastante eficiente no 

processo de reaproveitamento. A reciclagem é importante tanto por razões 

económicas (reaproveitamento de materiais) quanto por razões ambientais 

(minimização de resíduos). Os dados obtidos do DI de Icoaraci indicam que somente 

pouco mais de 30% das empresas adotam a prática da reciclagem (Figura 21). 

Algumas empresas dizem não reciclar porque produzem poucos resíduos que, em 

geral, são lenhas nas caldeiras e outras simplesmente deitam fora. 

 

 

Figura 21 - Incentivar reciclagem após uso final do produto, DAICO - 2012 

 

O que se deita fora como resíduo, além de ocupar espaço e poluir o meio 

ambiente, representa uma fonte potencial de matéria-prima reaproveitável. Reciclar é 
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uma prática que requer ousadia e paciência mas que a médio e longo prazo pode 

propiciar ganhos económicos e poupar os recursos naturais. A prática de 

responsabilidade socioambiental por reciclagem consta nas diretrizes do Instituto 

Ethos. 

 O segundo fator (F2) explicou 16,31% da variância total dos dados e agregou 

as variáveis VB06, VB13, VB10, VB14 e VB07. Estas variáveis referem-se aos 

procedimentos de análise do impacto dos processos industriais no meio ambiente; 

implementação de ferramentas de apoio (certificação); investimentos em tecnologia 

para aumentar a durabilidade dos produtos; adoção da inovação de produtos e 

processos e formação dos funcionários sobre o desperdício, educação ambiental etc. 

(respetivamente). Esse fator será, portanto, chamado de dimensão prática de gestão 

competitiva e tecnológica.  

 A variável VB06 possui uma carga fatorial positiva de 0,722, indicando que é 

realmente necessária a análise do impacto dos processos industriais no meio 

ambiente, na prática de gestão competitiva e também representa uma forma 

relativamente barata de prevenir possíveis danos no meio ambiente. Esta posição está 

de acordo com Oliveira (2005, p. 25) quando afirma que as medidas preventivas são 

menos dispendiosas e mais eficientes que as medidas curativas associadas aos 

danos ambientais. Os dados levantados no DI de Icoaraci mostram que 56% das 

empresas não analisam o impacto de seus processos no meio ambiente (Figura 22). 

 

 

Figura 22 - Fazer análise do impacto dos processos no meio ambiente, DAICO – 2012. 
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Estes dados merecem atenção, principalmente pela localização geográfica do 

DI de Icoaraci que invade o centro urbano e é rodeado por rios e igarapés que 

favorecem a dispersão dos poluentes. Algumas empresas alegaram falta de 

condições financeiras para fazer as análises e outras alegam falta de apoio técnico, 

ou seja, desconhecem o que fazer e nem tiveram interesse em procurar apoio de 

órgãos ou instituições competentes. 

 Os resíduos industriais são uma das mais importantes fontes de poluição 

ambiental e alguns desses resíduos podem ser perigosos, e portanto, há necessidade 

de analisa-los e caracterizá-los para a elaboração de procedimentos adequados para 

gerir os eminentes riscos associados. Nesta era de desenvolvimento tecnológico as 

empresas necessitam de atualizar os seus processos continuamente, incorporando 

novas técnicas preventivas com alta precisão e aplicando-as estrategicamente na 

cadeia produtiva para cada vez mais evitar, ou pelo menos, minimizar os efeitos dos 

resíduos poluentes no meio ambiente. 

A variável VB13 está associada ao fator com uma carga fatorial positiva de 

0,714 indicando que possuir uma ferramenta de apoio (certificações) é importante nas 

práticas de gestão competitiva. A certificação é uma forma de reconhecimento do 

órgão certificador de que a empresa trabalha com sustentabilidade e está 

comprometida com a sociedade. Dados recolhidos no DI de Icoaraci demonstram que 

80% das empresas não possui qualquer tipo de ferramenta de apoio à gestão 

socioambiental, embora 44% dessas empresas procurem certificação (Figura 23). 

Percebe-se que somente 5% das empresas possuem um instrumento de gestão 

ambiental (ISO 14000). 
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Figura 23 - Possuir alguma ferramenta de apoio (certificação) à gestão socioambiental empresarial, DAICO-2012 

 

Quando uma empresa recebe certificação de uma entidade de valor, a empresa 

passa a ser vista como uma empresa com claras responsabilidades para com a 

sociedade, além da produção de bens e serviços. Cada vez mais consumidores e, 

principalmente os importadores, estão a exigir que as empresas adotem boas práticas 

socioambientais, e nesta rápida evolução em direção a um mercado global ser uma 

empresa certificada representa um importante instrumento estratégico capaz de criar 

uma diferença competitiva para uma organização aumentando as possibilidades de 

acesso a novos mercados. 

A certificação também serve para estimular outras empresas a aderir às boas 

práticas de produção porque à medida que cresce o número de empresas certificadas, 

desencadeia-se o interesse de mais empresas que se sentem pressionadas à 

certificação e consequentemente cria-se um ciclo de rede de valores (Gavronski, 2003 

como citado por Piva et al., 2007, p. 23). Mas, importa ressaltar que a certificação 

deve ter legitimidade que garanta a sua credibilidade diante da sociedade e para isso, 

o órgão certificador ou promotor deve ser uma entidade de valor reconhecido.  

 A variável VB10 está associada ao fator com uma carga fatorial alta de 0,711. 

A alta carga fatorial demonstra a importância dos investimentos tecnológicos 

(máquinas, equipamento etc.) para melhorar o padrão de qualidade dos produtos e/ou 

serviços nas práticas de gestão competitiva sustentável. Hoje, produzir com qualidade 

constitui um dos principais desafios de uma empresa, seja ela de produtos ou de 

serviços, pois representa uma forma de otimizar todo o processo de produção, ou 
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seja, minimizar custos e perdas e maximizar produtividade e lucro. Os dados obtidos 

no campo mostram que quase 70% das empresas no DI de Icoaraci não investem em 

tecnologia para melhorar a durabilidade (qualidade) de seus produtos (Figura 24). 

 

 

Figura 24 - Investir em tecnologia para aumentar a durabilidade dos produtos, DAICO – 2012. 

 

Quando questionadas porque não investem para melhorar a qualidade dos 

seus produtos, para a maioria, a razão principal é a falta de recursos, mas chamou a 

atenção a reclamação de algumas empresas que alegaram falta de tecnologia 

acessível. Esta situação mostra a falta de investimento nas instituições e órgãos de 

pesquisa local para promover o desenvolvimento de tecnologias alternativas, mais 

acessíveis e voltadas para a realidade local. O governo tem um papel importante a 

atuar como facilitador desse processo. 

 Investir em tecnologia é agregar valor aos produtos e/ou serviços no sentido de 

torna-los mais atraentes em termos de qualidade e isso representa, de certa forma, 

uma extensão de vida para as empresas pois aumenta a confiança dos clientes. No 

mercado globalizado, que exige das empresas aprimoramento contínuo dos seus 

produtos e serviços, incorporar novas tecnologias denota maior eficiência. Na região 

amazónica, as instituições de pesquisa carecem de incentivos para desenvolver 

tecnologias adaptadas às necessidades locais. Neste contexto, o poder público tem 

um papel fundamental como elo na promoção de incentivos e cooperações entre as 

empresas e os centros e instituições de pesquisa local. 
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 A variável VB14 apresenta uma carga fatorial positiva de (0,709) que mostra a 

importância da inovação tecnológica dos produtos e processos como boa estratégia 

da prática de gestão competitiva. Na realidade, este índice moderado deve-se ao 

grande número de empresas que não adotam a inovação de produtos e/ou serviços 

no DI de Icoaraci e, portanto, os reflexos positivos desta prática não foram plenamente 

captados como determinantes na competitividade. As empresas presentes em 

Icoaraci ainda não se deslumbraram com os benefícios que a inovação tecnológica 

pode agregar aos processos produtivos, principalmente na qualidade dos produtos 

e/ou serviços. 

 Os dados obtidos no DI de Icoaraci mostram que 15% das empresas adotam 

inovação de processos e de produtos enquanto somente 7% adotam ou inovação de 

produtos ou de processos. Mesmo que 40% das empresas estejam a implementar 

inovação em produtos ou processos, percebe-se que o índice das empresas que não 

adota é bastante elevado, quase 40% (Figura 25). Segundo Andersson (1999, como 

citado em Santana 2002, p. 259), as políticas da Organização de Cooperação e 

Desenvolvimento Económico (OCDE) indicam que as indústrias baseadas na 

tecnologia moderna estão a tornar-se num fator de produção cada vez mais decisivo 

no âmbito industrial, inclusive daquelas com baixa e média tecnologia (que exportam, 

respetivamente, produtos primários e manufaturados). 

 

 

Figura 25 - Adotar  inovação de produtos / processo, DAICO - 2012 
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As empresas precisam de se atualizar de forma contínua, procurando novos 

conhecimentos tecnológicos e incorporando-os no desenvolvimento de novos 

produtos para se poderem fortalecer no mercado com uma vantagem competitiva. 

Mas, para ser bem sucedida, a competitividade de um país depende da capacidade 

dos seus empresários de inovar e de melhorar utilizando a base doméstica como 

plataforma em que se criam, sustentam e ampliam as vantagens competitivas (Porter, 

2009, p. 171). 

 A variável VB07 detém uma carga fatorial positiva de 0,592, indicando que a 

formação do capital humano é fundamental para o sucesso das práticas de gestão 

competitiva. Isto significa que para obter bons resultados em projetos que visam boas 

práticas de produção, é necessário que a empresa possua um corpo técnico bem 

qualificado.  

 Para Santana (2002, p. 276), o capital humano é quem faz a diferença no 

cluster, porque é o fator trabalho que com sua habilidade, possibilita a implementação 

de técnicas de gestão empresarial e padrões modernos de organização dos processos 

industriais, assim como contribui para aumentar a eficiência produtiva. Os dados 

obtidos das empresas no DI de Icoaraci mostram que somente 34% das empresas 

realizam formações frequentes sobre boas práticas, outras 42% fazem-no 

esporadicamente e 24% não realizam (Figura 26). 

 

 

Figura 26 - Realiza treinamento sobre a cultura do desperdício e educação ambiental, DAICO - 2012 
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Realizar formações sobre a cultura do desperdício, promover palestras e 

oficinas sobre educação socioambiental, ou seja, promover atividades que preparam 

os funcionários tecnicamente e, ao mesmo tempo, despertarem neles a consciência 

de cidadania é um investimento de baixo custo mas eficaz na preparação do capital 

humano. A capacitação do corpo técnico, independente do nível funcional, deve ser 

vista pelas empresas como uma das formas de assegurar o êxito na implementação 

da gestão competitiva, além de contribuir significativamente para a formação dos 

funcionários e isso tem repercussão positiva nas comunidades. 

 O terceiro fator (F3) responde por 14,71% da variância total e englobou as 

variáveis VB02, VB01, VB15 e VB18. Este fator congrega variáveis que procuram 

verificar o grau de entendimento dos questionados sobre os conceitos de gestão 

socioambiental empresarial; conceito de gestão de desenvolvimento sustentável; a 

quantidade de resíduos gerados e as principais razões para adotar ações 

socioambientais e será denominado por dimensão conhecimento e gestão de 

sustentabilidade. 

 As variáveis VB2 e VB1 apresentam cargas fatoriais altas de 0,853 e 0,818 

respetivamente. Isto mostra a importância do conhecimento nos processos de 

produção industrial, aqui em particular, na gestão de boas práticas de produção. 

O conhecimento tem sido, ao longo da história humana, o alicerce e o esteio 

de todas as civilizações. Mas é preciso conhecer para implementar e não se pode 

exigir de alguém algo que desconhece. As práticas de gestão sustentável são um 

conceito moderno que exigem além de vontade, o conhecimento e entendimento dos 

valores a ela associados para a sua implementação plena. Para Santana (2002, p. 

266), muitos empresários da região amazónica, principalmente do segmento 

madeireiro, revelaram as suas fragilidades no que tange à tomada de decisões, 

capacidade de gestão, habilidade e conhecimento para identificar e utilizar inovações 

tecnológicas. 

 Os dados obtidos no DAICO (Figura 27, Gráfico A) mostram que quase 40% 

das empresas não conhecem, na sua abrangência mais ampla, o conceito de 

sustentabilidade e que 46% desconhecem o conceito de gestão socioambiental 

empresarial (Gráfico B). Tendo em vista a localização geográfica do DI de Icoaraci, 

que converge com o crescimento urbano e circundado por rios e igarapés, merece 



 

87 
 

atenção esta elevada percentagem de empresas que nem conhece os conceitos 

empíricos de boas práticas de produção, porque talvez por desconhecer não as 

praticam. Uma medida simples e barata para contornar esta situação é a formação 

dos empresários e dos técnicos e corpo de trabalhadores através de oficinas, 

palestras e minicursos (órgãos do governo e institutos de pesquisa local e entidades 

competentes) sobre a importância de práticas socioambientais. 

 

  

Gráfico A Gráfico B 

Figura 27 - Conhecem o conceito de desenvolvimento sustentável (Gráfico A) e o conceito de gestão 

socioambiental empresarial (Gráfico B), DAICO- 2012 

 

Adotar e implementar práticas de sustentabilidade representa uma das formas 

pelas quais as medidas socioambientais preventivas podem fazer parte da forma de 

produzir nas empresas. Isto implica, entre outras coisas, assumir compromissos que 

podem provocar mudanças na cultura da forma de produzir, na qual valores como 

consciência social e ambiental também adquirem status de fator de produção. O 

entendimento amplo dos conceitos de gestão socioambiental empresarial e/ou 

desenvolvimento sustentável está fortemente atrelado ao comportamento ético de 

uma organização, e isso deve refletir a tomada de decisões em atividades 

empresariais. Não há gestão sustentável sem ética nos negócios e é extremamente 

importante que haja coerência entre o discurso e a prática (Ferrel et al., 2001, p. 7). 

A variável VB15 está associada com uma carga fatorial positiva de 0,550, 

mostrando que é importante quantificar os resíduos gerados nos processos industriais 
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para poder elaborar um projeto de tratamento adequado às práticas de gestão 

sustentável. Para que uma empresa possa implementar um eficiente sistema de 

tratamento dos seus resíduos, é fundamental uma determinação prévia da quantidade 

de resíduos produzidos porque não se pode gerir algo que se desconhece. Os dados 

obtidos no DI de Icoaraci mostram que 61% das empresas não quantificam os seus 

resíduos e entre as empresas que calculam os seus resíduos, mais de 80% produzem 

menos de 20 toneladas/mês (Figura 28). 

 

 

Figura 28 - Calcular a quantidade de resíduo gerado por mês, DAICO-2012. 

 

Em termos absolutos, o volume de resíduos gerados pela maioria das 

empresas no DI de Icoaraci pode ser considerado baixo, mas ao considerar que 

grande parte dessas empresas é do setor madeireiro estes dados podem não ser tão 

insignificantes a médio e longo prazo. Na região amazónica as empresas madeireiras 

caraterizam-se por não praticar um estilo padronizado de gestão, e como a matéria-

prima principal do setor é madeira em tora é comum as empresas depararem-se com 

volumes cumulativos de resíduos (serragens) que acabam por ser carregados pela 

água da chuva para as calhas dos rios e igarapés circundantes. As consequências 

decorrentes são diversas: o assoreamento dos rios e igarapés; a obstrução dos cursos 

de transporte fluvial; a interferência no quotidiano dos ribeirinhos e na vida aquática. 

 A variável VB18, mesmo apresentando uma carga fatorial insignificante de 

0,451 será mantida pela sua importância no contexto deste trabalho. As razões para 

adotar práticas de responsabilidade socioambiental são tão importantes tanto quanto 
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as próprias ações, porque nelas reside a força, o interesse e o empenho para 

implementar a gestão sustentável. Muitas empresas encontram inúmeras razões para 

adotar práticas de gestão sustentável e as justificativas fundamentais variam de uma 

empresa para outra. 

Dados levantados no campo, mostram que a maioria das empresas no DI de 

Icoaraci (61%) adota ou adotaria ações socioambientais por obrigação legal (10%, 

para atender à legislação e 51% para atender à fiscalização dos órgãos ambientais) 

e 19% por razões mercadológicas (procurar certificação). Outras 15% adota ou 

adotaria para construir uma boa imagem junto da sociedade e somente 5% como 

política da empresa. (Figura 29). 

 

 

Figura 29 - Principal razão para adotar ações socioambientais, DAICO-2012 

 

Estes dados indicam a necessidade de mudanças na cultura da política 

socioambiental das empresas em atividade na região amazónica. É importante que 

adotar uma gestão sustentável seja uma ação voluntária de exercício de cidadania. 

Para Tachizawa (2002), embora de caráter voluntário, a prática de RSAE representa 

uma forma de colocar em prática a cidadania empresarial. Para este autor, a tendência 

do exercício da responsabilidade socioambiental por parte das organizações deve 

crescer de forma permanente e definitiva e o resultado económico das empresas 

passará a depender cada vez mais de decisões empresariais que acreditam que não 

há conflito entre lucratividade e a questão socioambiental. 
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Hoje, não há como negar que muitas organizações, no mundo, estão a procurar 

procedimentos de gestão comprometidos com o meio ambiente e com a sociedade 

por razões mercadológicas. A política industrial baseada na gestão socioambiental 

tornou-se atraente pelas vantagens competitivas que podem propiciar no mercado 

global, porque a imagem de uma empresa diante da sociedade acaba por agregar 

valor na aceitação de um produto ou serviço.  

Para promover o desenvolvimento sustentável da região do DAICO são 

imprescindíveis as iniciativas espontâneas por parte das empresas, no sentido de 

adotar uma agenda ambiental comprometida com o desenvolvimento socioeconómico 

da região, através da adoção de projetos sociais contínuos e sistemáticos, criação de 

emprego e riqueza, respeitando o meio ambiente amazónico. 

 O quarto fator (F4) explicou 14,23% da variância total e contemplou as variáveis 

VB04, VB05 e VB08. Este fator congrega variáveis associadas à gestão de resíduos, 

os procedimentos de descarte dos resíduos e a monitorização da ação ambiental dos 

fornecedores e, portanto, será chamado de dimensão gestão ambiental de resíduos. 

 A variável VB4 possui a carga fatorial mais elevada 0,903, demonstrando que 

a gestão de resíduos representa uma etapa muito importante nos processos 

industriais. O lixo industrial é uma das principais fontes de geração de poluição 

ambiental e, em geral, constitui-se de cinzas, lodos, óleos, resíduos alcalinos e ácidos, 

plásticos, papéis, madeiras, fibras, borrachas, metais, escorias, vidros e cerâmicas, 

podendo alguns serem perigosos (Brasil, 2004).   

 Os dados levantados no DI de Icoaraci mostram que 24% das empresas não 

adotam nenhum processo de gestão de resíduos e outras 12% ainda estão a 

implementar (Figura 30).  A razão das empresas que não adotam gestão de resíduos, 

mais uma vez, foi por falta de recursos financeiros. Todas as atividades industriais 

geram resíduos e as empresas têm a responsabilidade de geri-los adequadamente e 

evitar que provoquem danos ao meio ambiente e nos moradores. No novo conceito 

de produção industrial a geração de resíduos representa ineficiência na cadeia 

produtiva. 
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Figura 30 - Adota gestão de resíduos, DAICO- 2012 

 

Quando se fala em gestão de resíduos as empresas rapidamente pensam em 

grandes investimentos, em novas tecnologias, ou seja, em custos adicionais. Mas, 

como diz Kaplan e Norton (1997), gerir os resíduos industriais não significa 

necessariamente desenvolver novas técnicas, mas também, saber manejar as 

ferramentas existentes da melhor forma possível. Para estes autores, ao pensar desta 

maneira, as empresas deixam de perceber que resíduos adequadamente tratados 

podem resultar em outra atividade economicamente lucrativa. Os resíduos que se 

deitam fora poderiam representar uma potencial matéria-prima para uma nova 

atividade económica para a organização.  

A variável VB5 possui uma carga fatorial também alta de 0,804 e demonstra 

que o procedimento de descarte dos resíduos industriais é importante para obter bons 

resultados de gestão ambiental. Para o Instituto Ethos (2007), resíduo é tudo aquilo 

que não se pode utilizar, mas pelo qual se deverá pagar para se livrar dele. Neste 

contexto, tratar adequadamente os resíduos industriais antes do seu descarte no meio 

ambiente constitui uma boa prática de gestão ambiental.  

Os dados do DAICO mostram que 41% das empresas vendem ou doam os 

resíduos que produzem, outras 10% utilizam-nos para a geração de calor, 29% deitam 

no lixo comum e somente 20% reciclam (Figura 31). Como a maioria das empresas 

do DI de Icoaraci é do setor madeireiro, as aparas da madeira (muitas vezes já 

tratadas com produtos químicos) e serragens lançadas fora ficam amontoadas a céu 

aberto e são lentamente carregadas pela água da chuva para o leito dos rios e 
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igarapés circundantes, podendo interferir nas propriedades físicas e químicas das 

águas prejudicando a vida aquática. 

 

 

Figura 31 - Procedimento mais comum de descarte dos resíduos, DAICO - 2012 

 

A manipulação incorreta de um resíduo, relativamente inofensivo, pode 

transformar-se num risco ambiental perigoso e prejudicial à saúde humana, além de 

que esses resíduos podem agravar o processo de assoreamento dos rios e igarapés. 

Neste contexto, o descarte de resíduos deve constituir uma estratégia que, através de 

um sistema de melhoria continua, reduz a possibilidade de contaminação ambiental e 

de riscos à saúde pública. Um dos processos de manipulação dos resíduos industriais 

mais recomendados é a reciclagem. Mas como nem todos os tipos de resíduos 

industriais podem ser reaproveitados recomenda-se a implementação de uma central 

de estação de tratamento. Para um processo mais seguro, recomenda-se elaborar um 

inventário contendo uma estimativa da quantidade de resíduos gerados e a sua 

composição segundo caraterísticas físicas, químicas e biológicas. 

 A variável VB08 associou-se ao fator com uma carga fatorial positiva de 0,637, 

demonstrando que os procedimentos dos fornecedores e colaboradores também são 

importantes para avaliar o desempenho da gestão ambiental de uma organização 

como um todo. Dados recolhidos no DAICO mostram que cerca de 50% das empresas 

presentes no DI não monitorizam os procedimentos dos seus fornecedores ou estão 

a implementar (Figura 32). 
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Figura 32 - Monitoram os fornecedores quanto ao processo de fabricação da matéria-prima, ecologicamente 

correto, DAICO-2012 

 

Hoje, muitas empresas estão cientes da importância de acompanhar os 

procedimentos de produção dos fornecedores, colaboradores e prestadores de 

serviços e, neste contexto, sensibilizá-los quanto ao seu comprometimento com boas 

práticas de produção, constituem algumas das formas dessa monitorização. Algumas 

empresas de maiores portes investem na formação e treino dos funcionários das 

empresas fornecedoras como forma de garantir a qualidade dos produtos e serviços 

prestados. 

Em tempos de acirrada competitividade, muitas empresas estão cada vez mais 

dependentes de fornecedores para a dinamização dos seus negócios. Portanto, 

monitorizar os procedimentos dos fornecedores é importante e deve ser encarado 

como uma estratégia para a manutenção da qualidade dos produtos e/ou serviços da 

empresa. Esta monitorização pode também servir para que os próprios fornecedores 

possam mensurar o seu nível de desempenho no mercado e, desta forma, ficam 

sempre motivados e atualizados para com os seus clientes.  

 O quinto fator (F5) responde por 8,20% da variância total e contempla somente 

a variável VB09. Como a variável visa averiguar o programa de minimização do uso 

de energia e água nas empresas, este fator será denominado de dimensão Eco 

Eficiência. 

 A variável VB9 está associada ao fator com uma carga fatorial alta de 0,838. 

Esta forte associação com o fator demonstra que o programa de minimização de 
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energia e água é muito importante na prática de eco eficiência industrial. A tecnologia 

do uso intensivo das matérias-primas, água e energia causa desequilíbrios na 

biosfera. Uma das maneiras que uma empresa pode praticar eco eficiência é investir 

na produção limpa. Trata-se de uma técnica estratégica de produção preventiva que 

implica eliminar, ou pelo menos, minimizar a produção de resíduos poluentes pelo uso 

eficaz de energia e uso racional de água.   

 No DI de Icoaraci, 42% das empresas declaram adotar procedimentos de 

redução de energia e da água, 17% otimizam o uso da água ou de energia e 34% 

ainda estão a implementar. Isto mostra que 90% das empresas possuem algum 

programa de minimização de custos com energia e água. Somente 10% das empresas 

ainda não incorporaram estas práticas (Figura 33). 

 

 

Figura 33 - Possuir programa de minimização de custos com energia e água, DAICO-2012 

 

Obter resultados satisfatórios pelo uso inteligente dos recursos naturais (eco 

eficiência) é um processo que requer tempo e paciência. No início, talvez seja 

necessário investir em consultorias, formações, gastos com novos materiais etc., mas, 

diversos estudos (Dow Jones Sustainability Indexes, Instituto Ethos etc.) mostram que 

esta prática gera receitas muito superiores aos investimentos iniciais a médio e longo 

prazo. 
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5.3. Construção do Índice de Responsabilidade Socioambiental Empresarial no 

Icoaraci (IRSAE-ICO) 

As pontuações fatoriais originais associadas a cada um dos fatores latentes 

determinados para a prática de RSAE no DI de Icoaraci e os respetivos valores 

mínimos, máximos e os pesos estão contidos na Tabela 7, assim como os respetivos 

valores padronizados (equação 10 no modelo analítico), com os quais foram 

determinados os valores do IRSAE-ICO (equação 09 no modelo analítico). Os valores 

pontuações fatoriais são medidas compostas observáveis sobre cada fator extraído 

na análise fatorial por componente principal e segundo Santana et al., 2012, p. 139), 

é necessário padronizar as pontuações fatoriais para se obter valores positivos das 

pontuações originais e permitir a hierarquização das empresas, uma vez que os 

valores do IRSAE-ICO estão situados entre zero e um. As empresas foram 

organizadas em ordem decrescente dos índices, de acordo com o grau das práticas 

de responsabilidade socioambiental. 

 

Tabela 7 - Valores das pontuações fatoriais padronizados utilizados para gerar o IRSAE-ICO 

EMPRESAS FAC1_1 FAC2_1 FAC3_1 FAC4_1 FAC5_1 FAC1p FAC2p FAC3p FAC4p FAC5p IRSAE-ICO 

E4ICO 3,6913 0,2104 0,8529 0,6121 0,9631 1,0000 0,4847 0,7705 0,7389 0,8730 0,8401 

E9ICO 2,2659 1,3030 0,0709 0,6403 0,6657 0,7039 0,7760 0,5564 0,7472 0,7941 0,7089 

E29ICO 3,0429 0,7541 0,5276 -0,6314 -1,9612 0,8653 0,6297 0,6814 0,3765 0,0972 0,6821 

E5ICO 1,5140 0,6611 0,1355 -0,0666 0,7033 0,5477 0,6048 0,5741 0,5411 0,8041 0,5823 

E36ICO -0,3351 1,5062 0,3632 1,1318 0,8806 0,1635 0,8302 0,6364 0,8904 0,8511 0,4799 

E11ICO 0,5716 -0,6323 1,0031 0,2290 1,3221 0,3519 0,2600 0,8117 0,6273 0,9682 0,4793 

E32ICO 0,9812 -0,1290 -1,9605 0,3856 0,7880 0,4370 0,3942 0,0000 0,6729 0,8265 0,4286 

E2ICO -0,2322 2,1432 0,1985 -0,6703 -0,8325 0,1849 1,0000 0,5913 0,3651 0,3966 0,4199 

E40ICO -1,1222 1,6425 0,7572 0,8211 0,5815 0,0000 0,8665 0,7443 0,7999 0,7717 0,4030 

E20ICO -0,5405 -0,4589 1,2269 1,0967 0,5657 0,1209 0,3062 0,8730 0,8802 0,7675 0,3905 

E13ICO -0,7878 0,3008 1,3888 0,5267 0,5693 0,0695 0,5088 0,9173 0,7140 0,7685 0,3888 

E38ICO -0,3053 -0,4174 0,1731 0,3813 1,4420 0,1697 0,3173 0,5843 0,6717 1,0000 0,3753 

E12ICO 0,0795 -1,5178 0,5359 0,9454 0,5397 0,2497 0,0239 0,6837 0,8361 0,7606 0,3743 

E35ICO -0,4686 -0,1002 1,2075 -0,0785 0,2826 0,1358 0,4019 0,8677 0,5377 0,6924 0,3712 

E41ICO -0,5515 0,8892 0,8731 0,5110 -1,6867 0,1186 0,6657 0,7761 0,7095 0,1700 0,3706 

E15ICO -0,4942 0,5884 0,9019 0,4196 -1,3132 0,1305 0,5855 0,7839 0,6828 0,2691 0,3690 

E14ICO -0,7431 -0,0113 1,5374 -0,0009 0,5136 0,0788 0,4256 0,9580 0,5603 0,7537 0,3667 

E18ICO -0,9941 1,4085 0,2440 0,4600 -0,1187 0,0266 0,8041 0,6038 0,6946 0,5860 0,3594 

E19ICO -0,2878 -0,4105 1,1975 0,3289 -1,1749 0,1733 0,3191 0,8649 0,6564 0,3058 0,3549 

E25ICO -0,4385 0,9804 -0,7694 1,0989 -1,2787 0,1421 0,6900 0,3262 0,8808 0,2782 0,3532 
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E34ICO 0,6371 -0,3293 -1,8848 0,5367 -1,0435 0,3655 0,3408 0,0207 0,7169 0,3407 0,3499 

E33ICO -0,6431 -0,3188 0,4828 0,4441 0,6743 0,0995 0,3436 0,6692 0,6900 0,7963 0,3411 

E3ICO -0,3701 0,6999 -0,2428 -1,9231 1,4040 0,1563 0,6152 0,4704 0,0000 0,9899 0,3331 

E24ICO -0,2743 -1,5718 0,6560 1,5078 -0,6514 0,1762 0,0095 0,7166 1,0000 0,4447 0,3303 

E8ICO -0,1329 -0,5417 0,7266 -1,7123 0,7675 0,2055 0,2842 0,7359 0,0614 0,8211 0,3277 

E1ICO -0,8300 1,8223 -0,4101 -1,4816 0,5966 0,0607 0,9144 0,4246 0,1287 0,7757 0,3274 

E21ICO -0,1580 -1,3949 -0,6989 1,0185 0,9221 0,2003 0,0567 0,3455 0,8574 0,8621 0,3207 

E31ICO -0,3016 1,2017 -1,9509 0,5657 -1,2759 0,1705 0,7490 0,0026 0,7254 0,2790 0,3176 

E39ICO -0,0795 -0,9130 0,6517 -1,6286 0,7656 0,2166 0,1852 0,7154 0,0858 0,8206 0,3157 

E17ICO -0,1880 -0,7995 -1,3893 0,7964 0,9479 0,1941 0,2154 0,1564 0,7926 0,8689 0,3136 

E6ICO -0,1508 0,1731 -0,9594 -1,4008 0,8445 0,2018 0,4747 0,2742 0,1522 0,8415 0,3083 

E22ICO -0,2459 -0,7481 -1,2458 0,3993 0,8590 0,1821 0,2291 0,1957 0,6769 0,8453 0,3010 

E30ICO -1,0746 0,6781 -1,1220 1,1332 -0,1174 0,0099 0,6094 0,2297 0,8908 0,5863 0,2873 

E28ICO 0,0505 -1,3271 -0,9198 0,8067 -1,0291 0,2436 0,0748 0,2850 0,7957 0,3445 0,2869 

E27ICO 0,0288 -1,6075 1,6907 -1,0472 -2,3276 0,2391 0,0000 1,0000 0,2553 0,0000 0,2813 

E23ICO -0,2593 0,0291 -0,7869 -1,4368 -0,1108 0,1793 0,4364 0,3214 0,1417 0,5881 0,2742 

E16ICO -0,2114 -1,1457 -0,8151 0,7457 -0,9121 0,1892 0,1231 0,3137 0,7779 0,3755 0,2728 

E37ICO -0,2694 -0,3959 -0,7278 -1,2243 -0,1436 0,1772 0,3230 0,3376 0,2037 0,5794 0,2613 

E10ICO -0,0697 -0,9614 -0,8461 -1,0716 0,0931 0,2187 0,1723 0,3052 0,2482 0,6422 0,2612 

E26ICO -0,2034 -0,6857 0,0699 -1,7405 -0,7478 0,1909 0,2458 0,5561 0,0532 0,4191 0,2545 

E7ICO -0,1001 -0,5743 -0,7433 -1,4278 -0,9668 0,2124 0,2755 0,3333 0,1444 0,3610 0,2451 

MÍNIMO -1,1222 -1,6075 -1,9605 -1,9231 -2,3276       

MÁXIMO 3,6913 2,1432 1,6907 1,5078 1,4420       

PESO 0,4985 0,1755 0,1350 0,1064 0,0847       

 

 

Percebe-se que somente 02 empresas (E04-ICO e E09-ICO) apresentam 

IRSAE-ICO considerados, neste estudo, como práticas de RSAE-a (valores 

superiores a 0,70). Isto significa dizer que entre o conjunto das variáveis pesquisadas 

neste trabalho, somente 5% das empresas entrevistadas conseguiram harmonizar 

satisfatoriamente as suas atividades industriais com as práticas de responsabilidade 

socioambiental. Estas empresas possuem sinais positivos em todos os valores das 

pontuações fatoriais, demonstrando que os altos IRSAE-ICO destas empresas 

devem-se ao desempenho em todas as dimensões consideradas. 

 Para a empresa E04ICO, as dimensões de maior desempenho são na Prática 

de Responsabilidade Socioambiental Empresarial, Eco Eficiência e conhecimento e 

Gestão de Sustentabilidade, para a empresa E09ICO as dimensões são Prática de 

Responsabilidade Socioambiental Empresarial e gestão competitiva e tecnológica. 
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Dados levantados no campo mostram que estas duas empresas mantêm uma relação 

bastante próxima com a comunidade local, onde participam ativamente em diversas 

ações sociais e ambientais como: construção e manutenção de creches, contratação 

e formação de mão de obra local, doação de materiais didáticos e equipamentos 

(computadores) para escolas locais e terceirização de serviços às empresas locais 

(fornecedores, serviços de limpeza etc.).  

 O valor do IRSAE-ICO para a empresa E09ICO só não alcançou índices 

maiores porque apresentou pontuação de baixa magnitude na Dimensão Gestão de 

Sustentabilidade (0,0709) porque não calcula a quantidade de resíduos que produz. 

 Merece atenção o fato das duas empresas serem de médio porte e 

demonstrarem que não somente as grandes empresas têm condições de praticar 

RSAE. Apoiadas por novos padrões de práticas produtivas as micro, pequenas e 

médias empresas podem (e devem) promover ações voltadas para o desenvolvimento 

socioambiental conforme as suas possibilidades económicas. A RSAE é um processo 

contínuo de exercício de cidadania empresarial, independente do ramo de atividade, 

de aporte ou do tamanho. Estas duas empresas (E04-ICO e E09-ICO) são exemplos 

de sucesso em termos das práticas de RSAE no DI de Icoaraci. 

O segundo grupo agrega 7 empresas (17,07%) que apresentam IRSAE-ICO 

considerados práticas de RSAE-m (valores entre 0,40 a 0,69) e, entre elas, somente 

uma empresa (E29ICO) possui IRSAE-ICO igual ou superior a 0,60. Este grupo é 

constituído por 04 pequenas empresas, 02 de médio porte e a única grande empresa 

entrevistada, o que corresponde a 16% do total das pequenas empresas 

entrevistadas, 18% das médias empresas e 100% da grande empresa, 

respetivamente. Neste grupo, 04 empresas possuem somente uma pontuação 

negativa (E05ICO, E36ICO, E11ICO e E40ICO); 2 apresentam duas pontuações 

negativas (E29ICO e E32ICO) e uma empresa com 03 pontuações negativas 

(E21ICO). 

As dimensões nas quais este conjunto de empresas parece acusar maiores 

dificuldades para adotar são no primeiro fator (Responsabilidade Socioambiental 

Empresarial e no quarto fator (Gestão Ambiental de Resíduos), onde, 03 das 07 

empresas (42,9%) apresentaram pontuações negativas. Estas dificuldades dizem 

respeito a não divulgar ou não possuir princípios éticos, a não incentivar a prática de 
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reciclagem e a não monitorizar os processos dos fornecedores. Nas dimensões 

Gestão Competitiva / Tecnológica (segundo fator) e Eco Eficiência (quinto fator), 02 

empresas (28,57%) apresentaram pontuações negativas. A única dimensão em que 

somente uma empresa (14,28%) deste grupo apresentou pontuação negativa é na 

dimensão do conhecimento e Gestão de Sustentabilidade (terceiro fator). No geral, 

pode considerar-se que este conjunto de empresas corresponde àquelas que 

necessitam de um impulso mais forte para avançar ao nível de práticas 

socioambientais satisfatórias.  

O terceiro e último conjunto constitui 32 empresas (78%) que apresentam 

PRSAE-b (índice inferior a 0,40) e congrega as 04 micro empresas entrevistadas, 21 

das pequenas empresas e 7 das médias empresas. Neste grupo, a maioria das 

empresas (75%) apresenta três ou mais pontuações fatoriais negativas e as poucos 

pontuações positivas registradas apresentaram valores de baixa magnitude. 

Considerando as variáveis adotadas neste estudo, os dados obtidos deste grupo 

permitem dizer que, em geral, estas empresas nada fizeram para incorporar práticas 

em conformidade com RSAE. Esta constatação merece atenção, porque apesar 

destas empresas desfrutarem de uma série de benefícios e incentivos públicos não 

coparticipam para promover o desenvolvimento sustentável da região do DAICO. 

No geral, considerando a quantidade de pontuações fatoriais com valores 

negativos obtidos nos três grupos (Tabela 8), é possível determinar as dimensões (e 

as suas variáveis agregadas) nas quais as empresas têm mais dificuldades em 

praticar. Neste contexto, as dimensões prática de gestão de responsabilidade 

socioambiental empresarial (primeiro fator) e gestão competitiva e tecnológica 

(segundo fator) despontam na frente com 75,6% e 56,1%, respetivamente. 
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Tabela 8 - Quantidade de valores negativos em cada dimensão de escore fatorial 

RSAE 

Dimensões 

1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 Fator 

Gestão de 
Responsabilid
ade 
Socioambient
al Empresarial 

Gestão 
competitiva e 
Tecnológica  

Conheciment
o e Gestão 
estratégica 
de 
sustentabilid
ade  

Gestão 
ambiental 
de 
resíduos  

Gestão 
Eco 
eficiência 

*RSAE-a 00 00 00 00 0 

*RSAE-m 03 02 01 03 02 

*RSAE-b 28 21 16 13 16 

Total 31 23 17 16 18 

Percentagem 75,61% 56,1% 41,46% 39% 43,9% 

*RSAE-a = Responsabilidade Socioambiental Empresarial alta; *RSAE-m = Responsabilidade Socioambiental 

Empresarial moderado; *RSAE-b = Responsabilidade Socioambiental Empresarial baixa 

 

Para a dimensão Gestão de Responsabilidade Socioambiental Empresarial 

estas práticas dizem respeito, principalmente, à não divulgação pública dos princípios 

éticos, não adoção de projetos contínuos e sistemáticos de responsabilidade 

socioambiental empresarial e não incentivo aos programas de reciclagem. Para a 

Gestão Competitiva e Tecnológica, os maiores entraves estão relacionados com a 

falta de investimentos em tecnologia para melhorar a qualidade dos produtos e/ou 

serviços, não adoção de ferramentas de apoio à gestão socioambiental e não analisar 

os impactos dos processos industriais no meio ambiente. 

Outras dimensões que também merecem atenção são a Gestão Eco Eficiência 

(44%) e Conhecimento e Gestão Estratégica de Sustentabilidade, principalmente, por 

não calcularem a quantidade de resíduos gerados. A dimensão que congrega o 

conjunto de práticas de maior adoção no DAICO é a Gestão Ambiental de Resíduos 

com 39%. 

Uma análise da distribuição das práticas de responsabilidade socioambiental 

por tamanho (Tabela 9) mostra que todas as micro empresas entrevistadas 

apresentam práticas de RSAE-b, contra 84% das pequenas empresas e 63,6% das 

médias empresas. Somente 16% das pequenas empresas e 18,2% das médias 

empresas apresentam práticas de RSAE-m, e também 18,2% das médias empresas 

possuem práticas de RSAE-a. A única grande empresa entrevistada possui PRSAE-



 

100 
 

m. Estes dados mostram que micro e pequenas empresas ainda possuem muito mais 

dificuldades em adotar práticas de RSAE satisfatórias. 

 

Tabela 9 - Distribuição da PRSAE por tamanho no DI de Icoaraci 

Tamanho 
Nº Empresas 
entrevistadas 

RSAE-a 

(IRSAE-
ICO>0,7) 

RSAE-m 

(IRSAE-ICO 
entre 0,40 a 

0,69) 

RSAE-b 

(IRSAE-
ICO<0,40) 

Micro empresa 04 00  00% 00 00% 04  100% 

Pequeno porte 25 00 00% 04  16% 21  84% 

Médio porte 11 02  18,2% 02  18,2% 07  63,6% 

Grande porte 01 00 00% 01  100% 00 00% 

Total 41 02 07 32 

 

Provavelmente, estas dificuldades devem-se em parte aos fatores económicos, 

mas relatos levantados no campo indicam que este fraco desempenho de práticas 

socioambientais das micro e pequenas empresas pode ser atribuído, também, à falta 

de informações. Entre as empresas que apresentam práticas de RSAE-b, a maioria 

nem compreenderam, na abrangência mais ampla, os conceitos básicos de boas 

práticas de produção (desenvolvimento sustentável, responsabilidade socioambiental 

empresarial etc.).  

Informação e conhecimento são fundamentais para a adoção e implementação 

de boas práticas de produção com maior eficiência e qualidade no ambiente 

empresarial. Não se pode praticar algo que se desconhece. Para atenuar este 

problema, a sugestão é para os órgãos públicos como IBAMA e SEBRAE, em conjunto 

com as Universidades locais e as Ongs, promovam cursos de formação, palestras, 

oficinas etc., junto dos empresários no DAICO sobre os valores e vantagens 

agregados às práticas sustentáveis.  

 Com um pouco de criatividade uma empresa pode encontrar diversas 

maneiras de atuar socialmente na comunidade local. Algumas medidas simples que 

fazem parte das diretrizes do Instituto Ethos sobre práticas de Responsabilidade 

Socioambiental Empresarial são: priorizar a contratação de serviços terceirizados aos 

fornecedores locais, estimular e valorizar os funcionários que se dispuserem a 
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participar em eventos nas comunidades, fazer parcerias com outras empresas para 

desenvolver projetos junto da comunidade que a empresa não poderia financiar 

sozinha, minimizar a produção de resíduos, uso racional da água e de energia etc.  

Por um lado, os resultados aqui apresentados permitem identificar as forças e 

as fragilidades individuais de algumas empresas em atividade no DI de Icoaraci no 

que tange às práticas de Responsabilidade Socioambiental Empresarial. Trata-se de 

um conjunto de dados que pode servir de auxilio às empresas entrevistadas, no 

sentido de atuar e/ou superar as deficiências apontadas no conjunto das dimensões 

consideradas e de se elevarem ao patamar de alto desempenho de práticas 

socioambientais. Infelizmente, ainda se percebe que aliar os fins lucrativos com boas 

práticas sociais e ambientais é um desafio a ser superado para boa parte das 

empresas entrevistadas, onde a conceção da prática de RSAE, na sua abrangência 

mais ampla, ainda é pouco compreendida. 

Por outro lado, ressalta-se que o conjunto de resultados obtidos neste trabalho 

pode também servir como ferramenta orientadora das políticas públicas na avaliação 

e reavaliação dos incentivos concedidos às empresas, no sentido de talvez, 

condicionar essas concessões a algumas responsabilidades sociais e ambientais.  

A partir dos dados obtidos neste trabalho, percebe-se que a análise das 

práticas de RSAE, através da construção de um índice, é valida porque pode gerar 

informações sobre determinadas variáveis (e as suas inter-relações) indispensáveis 

para a tomada de decisões apropriadas às boas práticas de produção, além de prover 

dados orientadores que podem auxiliar no planeamento das políticas socioambientais 

das organizações. 

O texto extraído de Andrade, Tachizawa e Carvalho (2002), resume a 

importância e a necessidade das organizações se empregarem o quanto antes neste 

exercício de cidadania empresarial,  

 

... nota-se que a crescente tendência do exercício da responsabilidade 
socioambiental por parte das organizações deve continuar de forma 
permanente e definitiva onde resultados econômicos passam a depender cada 
vez mais de decisões empresariais que levem em conta que: a) não há conflito 
entre lucratividade e a questão socioambiental; b) o movimento de 
sustentabilidade cresce em escala mundial; c) clientes e comunidade em geral 
passam a valorizar cada vez mais a adoção das práticas socioambientais por 
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parte das organizações; d) a demanda e o faturamento das empresas passam 
a sofrer cada vez mais de pressões e a depender diretamente do 
comportamento de consumidores que enfatizarão suas preferências para 
produtos e organizações ecologicamente corretas (Andrade, Tachizawa e 
Carvalho, 2002, p. 12). 
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6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA COMUNIDADE 

6.1 Análise descritiva 

Variáveis P 1.1 a P 1.6: A análise dos resultados é apresentada através da 

análise estatística descritiva com auxílio da folha de cálculo do Excel. O conjunto de 

dados estratigráficos nas Figuras 34 a 39 permitiram conhecer o perfil e algumas 

particularidades individuais dos entrevistados. 

 

Pergunta 1.1.  

 

 

Figura 34 - Idade dos respondentes no DAICO, 2012 

 

 

Observa-se na Figura 34 que a maioria dos inquiridos (66%) tem idade acima 

de 35 anos. Como o objetivo deste trabalho é obter dados sobre a perceção dos 

moradores sobre as condições socioeconómicas e ambientais no DAICO, após a 

implementação do parque industrial em 1981, optou-se por concentrar a entrevista na 

faixa etária mais avançada por ter acompanhado as mudanças ocorridas neste 

espaço. Neste contexto, 67% dos entrevistados tem entre 26 e 55 anos, faixa etária 

esta que corresponde à fase de participação ativa em atividades económicas 

produtivas, porque no Brasil a idade média de aposentadoria é de 60 anos para os 

homens e 55 para as mulheres. 
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Pergunta 1.2.  

 

  

Gráfico A Gráfico B 

Figura 35 - Local de nascimento (Gráfico A) e tempo de moradia (Gráfico B), DAICO-2012 

 

Como se pode constatar na Figura 35 (Gráfico A) 77% dos moradores não 

nasceu no Icoaraci, demonstrando que a grande parte da população residente provém 

de outras regiões, fluxo este que se acelerou após a implantação do parque industrial. 

Muitos destes contingentes foram atraídos pela possibilidade de encontrar trabalho no 

parque industrial. Com a agravante de grande parte dessa população migrante não 

possuir qualificações para o emprego formal nem condições financeiras, ocuparam as 

áreas periféricas e inóspitas existentes no interior do centro de Icoaraci, originando 

alguns dos bairros que constituem o DAICO. Em relação ao tempo de residência 

(Gráfico B), observa-se que quase 70% dos inquiridos já moram no distrito há mais de 

15 anos e, portanto, acompanharam as mudanças ocorridas neste espaço desde a 

implementação do parque industrial, podendo dessa forma fornecer dados mais 

precisos. Infelizmente, como os investimentos públicos nas infraestruturas não 

acompanharam o crescimento populacional acelerado na região, hoje, a paisagem 

panorâmica dominante no distrito é de total degradação em termos de tecido 

socioambiental. 
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Pergunta 1.3 . 

 

 

Figura 36 - Renda familiar no mês nas famílias, DAICO- 2012 

 

O rendimento familiar constitui a riqueza gerada pelo somatório dos 

rendimentos individuais dos moradores do mesmo domicílio, e estudar o seu 

comportamento nas diferentes regiões de um país é um importante instrumento para 

o entendimento dos diferentes níveis de desenvolvimento em que se encontra a sua 

população. Neste contexto, o rendimento familiar ainda constitui um indicador da 

capacidade de uma familia em construir e adquirir bens materiais necessários a uma 

vida digna. 

 Analisando a Figura 36, verifica-se que a maioria (54%) dos moradores do 

DAICO recebe, no máximo, até 2 salários mínimos e este índice alcança quase 80%, 

considerando-se o teto máximo de 3 salários mínimos. Menos de 10% dos 

questionados recebem mais de 4 salários mínimos. Talvez estes altos índices de 

famílias com baixos salários estejam associadas ao baixo nível de escolaridade dos 

moradores. Diversos estudos mostram que uma fonte observável como determinante 

da desigualdade salarial brasileira pode ser atribuída ao nível de estudo. 
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Pergunta 1.4. 

 

 

Figura 37 - Nível de estudo dos moradores , DAICO- 2012 

 

Os dados da Figura 37 permitem observar que a maioria dos inquiridos (43%) 

tem somente o Ensino Médio completo e 35% o Ensino Fundamental. A parcela sem 

estudos (7%) está dentro da média dos índices divulgados pelo IBGE (2010), que é 

9,6% para as pessoas de 15 anos ou mais de idade caindo para 7,3% nas áreas 

urbanas. Chama a atenção a parcela muito pequena da população com nível técnico 

(10%) e nível superior (5%). Para uma região dotada com tantas atividades industriais, 

é preocupante este baixo índice de moradores com formação técnica e revela 

prováveis falhas no planeamento de ações complementares necessárias durante a 

implementação do parque industrial para criar mão de obra local qualificada. Esta 

formação é necessária não só para suprir as necessidades específicas das empresas 

como também ampliar as oportunidades de emprego e rendimento da população local. 

Na sociedade atual o nível de instrução é um dos instrumentos determinantes 

para a inserção e ascensão no mercado de trabalho. Além de preparar o sujeito para 

o mercado de trabalho, a educação também proporciona ao indivíduo um sentido de 

identidade, uma sensação de estar integrado na sociedade, de ser cidadão. No geral, 

as remunerações médias crescem à medida que cresce a escolaridade e as pessoas 

com nível superior de estudos têm mais hipóteses de entrar no mercado de trabalho 

em comparação com as pessoas que possuem apenas um curso elementar.  

Por um lado, apesar do distrito do Icoaraci possui uma infraestrutura industrial 

de fazer inveja a muitos municípios e de ter uma população maior que muitos 
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municípios paraenses, é inconcebível constatar que na região de Icoaraci, rodeada de 

muitas atividades industriais, é comum encontrar jovens a vaguear nas ruas sem 

ocupação. Os dados levantados no campo mostram que 43% dos questionados tem 

o ensino médio completo, principalmente os mais jovens, e para uma empresa 

comprometida com a sociedade é viável investir na formação desta força de trabalho 

local que procura a primeira experiência no mercado formal de trabalho. 

 

Pergunta 1.5. 

 

 

Figura 38 - Quantidade de pessoas nas famílias, DAICO-2012 

 

Considerando que a média de pessoas por família no Brasil é de 3,1 (IBGE, 

2010), pode dizer-se que o núcleo familiar dos moradores do DAICO é razoavelmente 

numeroso albergando 4 ou mais pessoas em quase 70% das famílias (Figura 38). 

Este dado por si só não é tão crucial, mas quando se leva em consideração que o 

rendimento familiar de 80% destes moradores é no máximo 03 salários mínimos, o 

tamanho do núcleo familiar passa a constituir um dado importante na dimensão sócio 

demográfica com forte influência nas condições de vida. Os investimentos básicos 

favoráveis a um bom nível de vida (saúde, escolaridade, alimentação, habitação etc.) 

mostram-se intrinsecamente associados à relação tamanho familiar / rendimento 

familiar.  

Talvez este núcleo familiar numeroso em Icoaraci pode também estar 

associado ao baixo nível de escolaridade dos moradores. Os dados recolhidos no 
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campo revelam que 7% dos moradores são analfabetos e 36% só estudou até Ensino 

Fundamental. Os dados do IBGE mostram que as mulheres com 11 ou mais de anos 

de estudos possuem uma fecundidade média abaixo de 1,5 filhos por mulher, 

enquanto que para as mulheres “sem instrução e menos de 1 ano” de estudos, a 

fecundidade chega a ser superior a 4 filhos por mulher. A razão é que o nível de 

instrução familiar, principalmente das mulheres, atua no sentido de construir um 

ambiente propício, seja na escala do indivíduo ou na dimensão da sociedade, para a 

redução do número de filhos (IBGE, 2000).  

 

Pergunta 1.6. 

 

 

Figura 39 - Índice de percepção de violência nas famílias, DAICO-2012 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) descreve a violência como “a 

imposição de um grau significativo de dor e sofrimento evitáveis”. No Brasil é raro não 

conhecer alguém que não sofreu algum tipo de violência nos grandes centros urbanos 

e todos os efeitos que provoca no convívio das pessoas na sociedade. O DAICO não 

é uma exceção a esta realidade brasileira e quando os inquiridos foram questionados 

se alguém na família já foi violentado desde há um ano para cá no distrito, 61% 

afirmam que sim (Figura 39). 

 As cidades que sofreram um crescimento populacional acelerado devido ao 

ritmo de fluxos migratórios (como foi o caso do Icoaraci), dificilmente conseguiram 

evitar o aumento da degradação do seu tecido social (desemprego, infraestruturas 
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para saúde, educação, saneamento, pobreza etc.) que, segundo os especialistas, é 

um dos principais fatores contribuintes para o aumento da violência urbana. Estes 

estudiosos também concordam que a violência urbana é algo evitável e requer uma 

articulação integrada de políticas públicas de segurança aliadas a políticas sociais que 

reduzam a vulnerabilidade dos moradores, sobretudo dos jovens.  

Entre as inúmeras ações para reduzir o índice de violência urbana o 

investimento na educação parece ser crucial para uma solução duradoura. Segundo 

os especialistas, em função da relação direta entre o nível de instrução individual e a 

introjeção mais profunda dos valores de cidadania, melhorar o nível de escolaridade 

de uma comunidade, principalmente da população mais jovem, parece dar respostas 

satisfatórias, pelo menos a médio e longo prazo. A violência urbana desestabiliza a 

qualidade de vida dos moradores locais e para combatê-la é necessária a participação 

de toda sociedade. 

6.2 Análise por componente principal (ACP) da Percepção das Condições 

Socioambientais dos moradores no DAICO 

 Para analisar a perceção dos moradores sobre as condições socioambientais 

no DAICO, os dados obtidos das 17 variáveis selecionadas (P 2.1 a P 2.17) foram 

submetidos à Análise Fatorial (AF) para extrair informações importantes para a 

construção do Índice de Percepção da Condição Socioambiental no Icoaraci (IPCSA-

ICO). A estratigrafia dos dados da perceção da condição socioambiental em cada 

bairro está na Tabela 10. 

 

Tabela 10 - Percepção da condição socioambiental por bairro no DAICO, 2012 

Variáveis Percepções 
*Bairros 

AN AG CA CR MA PA PG PGR TE 

P 2.1: Nº de 

pessoas 
trabalhando com 
carteira 
assinada na 
família. 

Ninguém 61% 67% 71% 50% 52% 84% 56% 58% 52% 

1 pessoas 21% 29% 13% 39% 37% 16% 26% 37% 30% 

2 pessoas 18% 04% 10% 11% 11% - 11% 05% 15% 

3 pessoas - - 06% - - - 07% - 03% 

4 ou mais - - - - - - - - - 

P 2.2: Tipo de 

trabalho 
Autônomo 64% 75% 91% 57% 52% 80% 56% 68% 62% 

Comercio 18% 18% 03% 25% 22% 12% 22% 22% 25% 
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Pública 11% 07% 03% 07% 11% 08% 15% 05% 03% 

Indústria 07% - 03% 11% 15% - 07% 05% 10% 

P 2.3: 

Situação dos 
programas 
sociais de 
governo de 
transferência 
de renda 
(bolsa família). 

Piorou 11% 28% 16% 14% 11% 16% 15% 16% 10% 

Não mudou - 11% - - - - - - - 

Melhorou 64% 50% 77% 79% 59% 76% 85% 74% 82% 

Não participa 25% 11% 07% 07% 30% 08% - 10% 08% 

P 2.4: Situação 

da renda total 
da família, para 
atender todas as 
necessidades. 

Piorou 32% 07% 06% 14% - 36% 30% 11% 10% 

Não mudou 21% 39% 22% 43% 37% 20% 15% 21% 43% 

Melhorou 46% 54% 68% 43% 63% 44% 55% 68% 47% 

P 2.5: Situação 

financeira da 
sua família. 

Piorou 43% 14% 03% 18% 26% 32% 26% 06% 10% 

Não mudou 21% 36% 36% 43% 26% 44% 26% 47% 52% 

Melhorou 36% 50% 61% 39% 48% 24% 48% 47% 38% 

P 2.6: Situação 

da Renda 
familiar. 

Piorou 14% 14% 06 07% - 28% 22% 05% 08% 

Não mudou 25% 36% 29% 39% 33% 24% 26% 37% 43% 

Melhorou 61% 50% 65% 54% 67% 48% 52% 58% 19% 

P 2.7: Situação 

dos programas 
sociais de 
governo em 
educação 
infantil (creches, 
jardins etc.), na 
comunidade. 

Piorou 64% 71% 80% 78% 59% 76% 81% 63% 73% 

Não mudou 32% 22% 17% 18% 34% 20% 19% 32% 20% 

Melhorou 04% 07% 03% 04% 07% 04% - 05% 07% 

P 2.8: Situação 

da qualidade 
dos serviços 
públicos em 
educação. 

Piorou 57% 68% 61% 57% 48% 48% 67% 47% 70% 

Não mudou 25% 18% 29% 32% 26% 48% 30% 42% 15% 

Melhorou 18% 14% 10% 11% 26% 04% 03% 11% 15% 

P 2.9: Situação 

da quantidade 
dos serviços 
públicos em 
educação. 

Piorou 61% 61% 71% 57% 26% 48% 67% 42% 70% 

Não mudou 25% 29% 29% 39% 48% 45% 30% 42% 10% 

Melhorou 14% 10% - 04% 26% 04% 03% 16% 20% 

P 2.10: Situação 

dos serviços 
públicos 
oferecidos 
como, 
alfabetização de 
adultos e cursos 
profissionalizant
es. 

Piorou 18% 43% 39% 25% - 28% 37% 16% 47% 

Não mudou 64% 32% 61% 54% 52% 60% 44% 64% 28% 

Melhorou 18% 25% - 21% 48% 12% 19% 21% 25% 

P 2.11: Situação 

das condições 
de moradia da 
família. 

Piorou 29% 10% 13% 14% - 16% 07% 11% 08% 

Não mudou 42% 19% 19% 29% 37% 20% 23% 16% 32% 

Melhorou 29% 71% 68% 57% 63% 64% 70% 73% 60% 

P 2.12: Situação 

dos serviços de 
Piorou 93% 69%2 77% 64% 63% 68% 52% 42% 78% 

Não mudou 07% 25% 16% 22% 22% 32% 33% 53% 17% 
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esgotos no 
bairro. 

Melhorou - 07% 07% 14% 15% - 15% 05% 5% 

P 2.13: 

Ocorrências de 
inundações de 
casas por causa 
da chuva no 
bairro. 

Sempre 58% 64% 65% 39% 48% 48% 18% 32% 80% 

Pouco 21% 07% 16% 46% 26% 36% 04% 37% 15% 

Raramente 21% 29% 19% 15% 26% 16% 78% 32% 05% 

P 2.14: Situação 

das condições 
dos serviços 
públicos em 
saúde. 

Piorou 04% 04% - 11% - - 15% - 05% 

Não mudou 10% 39% 19% 50% 15% 20% 11% 16% 25% 

Melhorou 86% 57% 81% 39% 85% 80% 74% 84% 70% 

P 2.15: Se a 

atuação social 
de uma 
empresa 
influencia na 
hora de escolher 
o que comprar. 

Não 50% 47% 35% 39% 41% 44% 56% 26% 28% 

Pouco 14% 14% 10% 25% 33% 04% 07% 21% 22% 

Sim 36% 39% 55% 36% 26% 52% 37% 53% 50% 

P 2.16: Se 

participa ou já 
participou em 
movimento 
social 
(comunitário ou 
estudantil) em 
defesa do meio 
ambiente 

Não 93% 75% 81% 82% 89% 88% 78% 89% 92% 

Pouco 07% 07% 13% 18% 07% 04% 11% 11% 03% 

Sim - 18% 06% - 04% 08% 11% - 05% 

P 2.17: 

Avaliação em 
relação aos 
desmatamentos 
no entorno dos 
Igarapés que 
cortam o distrito. 

Alto 07% 43% 10% 36% 19% - 15% 11% 35% 

Médio - - - - 19% - - - 18% 

Baixo 14% 18% 06% 04% 25% 04% 15% - 05% 

Inexiste 79% 39% 84% 61% 37% 96% 70% 89% 42% 

*Bairros: AN (Aguas Negras); AG (Agulha); CA (Campina); CR (Cruzeiro); MA (Maracacuera); PA (Paracuri); PG 

(Parque Guajará); PGR (Ponta Grossa) e TE (Tenoné) 

 

Teste de KMO e de Bartlett  Para verificar se os dados suportam uma 

análise fatorial realizou-se o teste de Kaiser-Meyer-Olkim (KMO) e a matriz de 

correlações entre as variáveis com o teste de esfericidade de Bartlett. O conjunto de 

dados obtido neste estudo apresentou um índice de KMO de 0,705 (Tabela 11), 

considerado um índice médio da análise fatorial (Pestana e Gageiro, 2008). A 

adequação foi complementada com a observação da linha diagonal da matriz de 

correlação de anti-imagem, na qual todas as variáveis possuem valores > 0,5. O teste 

de esfericidade de Bartlett apresentou p valor menor que 0,001, ou seja, atesta a 

hipótese nula de que a matriz de correlação original é uma matriz de identidade. Desta 
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forma, a significância dos testes permite que os dados sejam tratados com análise 

fatorial. 

Tabela 11 - Valores de KMO e Teste de Bartlett's dos dados da comunidade do DAICO 

Medida de adequabilidade de KMO ,705 

Teste de esfericidade de Bartlett 

Approx. Chi-Square 1543,493 

df 136 

Sig. ,000 

 

Variância Explicada  Através da análise dos componentes principais foram 

extraídos sete (7) fatores das dezassete (17) variáveis originais e o critério utilizado 

foi da raiz latente, conforme Dillon e Goldstein (1984). É necessário que um fator tenha 

valor superior a 1. Observa-se que neste estudo os sete fatores explicam 

aproximadamente 75,6% da variância total dos dados (Tabela 12). 

 

Tabela 12 - Valores da Variância Total Explicada da condição socioambiental no DAICO 

Compon
ente 

Autovalores iniciais Variancias iniciais Variancias após rotação 

Total 
% de 

Variancia 
% 

Cumulativo  
Total 

% de 
Variancia 

% 
Cumulativo 

Total 
% de 

Variancia 
% 

Cumulativo  

1 3,859 22,702 22,702 3,859 22,702 22,702 3,019 17,757 17,757 

2 2,462 14,480 37,183 2,462 14,480 37,183 2,235 13,145 30,902 

3 1,720 10,115 47,298 1,720 10,115 47,298 1,709 10,054 40,956 

4 1,458 8,576 55,873 1,458 8,576 55,873 1,513 8,901 49,858 

5 1,304 7,669 63,542 1,304 7,669 63,542 1,477 8,691 58,549 

6 1,046 6,150 69,692 1,046 6,150 69,692 1,464 8,609 67,158 

7 1,000 5,883 75,575 1,000 5,883 75,575 1,431 8,417 75,575 

8 ,695 4,087 79,662       

9 ,604 3,553 83,216       

10 ,560 3,297 86,513       

11 ,463 2,724 89,237       

12 ,456 2,685 91,922       

13 ,401 2,359 94,280       

14 ,358 2,107 96,387       

15 ,280 1,646 98,033       

16 ,205 1,205 99,239       

17 ,129 ,761 100,000       

Método de Extração: Análise por Componente Principal 
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Comunalidade  Os valores da comunalidade (Tabela 13) indicam a variância 

de cada variável explicada pelo conjunto de fatores que mede a variância captada 

pelos 7 fatores em relação a cada variável. São desejáveis valores mínimos de 0,5, 

salvo desejo do pesquisador em manter a variável no modelo. 

 Neste trabalho, as variáveis que têm maior peso na explicação dos 07 fatores 

foram: P 2.9 - quantidade de serviços públicos existentes em educação entre 2000 e 

2012 (89,2%); P 2.8 - qualidade dos serviços públicos existentes em educação entre 

2000 e 2012 (87,7%); P 2.2 - local de trabalho (83,7%); P 2.4 - renda total da família 

para atender a todas as necessidades (83,5%); P 2.17 - desmatamentos no entorno 

dos Igarapés que cortam o distrito (83,4%); P 2.1 - trabalha com carteira assinada 

(80,4%); P 2.3 – participou de programas sociais de transferência de renda do governo 

(bolsa família) entre 2000 e 2012 (80,0%); P 2.5 - situação financeira da sua família 

entre 2000 e 2012 (77,8%); P 2.12 - Que avaliação você faz em relação aos serviços 

de esgotos no seu bairro (76,8%); P 2.16 - participa ou já participou de algum 

movimento social (comunitário ou estudantil) em defesa do meio ambiente (75,6%); P 

2.13 - ocorrência de inundações nas casas por causa da chuva nos bairros (72,7%); 

P 2.7 - Em relação aos programas sociais de governo em educação infantil (creches, 

jardins etc.), na comunidade entre 2000 e 2012, a situação ficou (72,6%); P 2.6 - Entre 

os anos de 2000 e 2012, em sua opinião, a situação da Renda familiar (72%). Vale 

aqui observar que nenhuma das 17 variáveis apresentou valores da comunalidade 

menor que 0,5.  

 Matriz de Componentes Rotacionados  Para melhorar a identificação dos 

fatores com as respetivas variáveis e facilitar a interpretação dos dados, os fatores 

foram submetidos a uma rotação ortogonal pelo método Varimax. A escolha das 

variáveis que compõem cada um dos 07 fatores ocorreu observando as cargas 

fatoriais de cada variável, da esquerda para direita e ao longo de cada linha, elegendo-

se a carga fatorial de maior valor absoluto (Tabela 13). 
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Tabela 13 - Valores de Matrizª dos Componentes Rotacionados  e da comunalidade 

Variáveis 
Componente 

Comunalidade 
1 2 3 4 5 6 7 

P2.4 ,896 ,093 ,074 ,067 -,071 ,087 ,032 0,835 

P2.5 ,862 -,011 ,053 -,070 -,090 ,102 ,087 0,778 

P2.6 ,834 ,066 ,036 ,019 ,134 -,014 ,024 0,720 

P2.11 ,592 ,141 ,131 ,139 -,027 ,319 ,138 0,528 

P2.9 ,113 ,924 ,010 ,039 ,113 ,073 ,076 0,892 

P2.8 ,164 ,915 -,047 ,061 ,058 ,037 ,053 0,877 

P2.10 -,078 ,647 ,199 -,395 ,155 -,023 ,070 0,650 

P2.2 ,045 ,085 ,909 -,028 -,008 ,008 -,014 0,837 

P2.1 ,170 -,021 ,872 -,043 -,038 -,017 ,106 0,804 

P2.17 ,006 -,063 -,089 ,890 ,011 -,087 ,148 0,834 

P2.14 ,468 ,042 ,115 ,497 -,054 ,401 -,026 0,645 

P2.3 -,051 ,040 ,010 ,169 ,866 -,066 -,115 0,800 

P2.7 ,019 ,236 -,064 -,228 ,781 ,014 ,060 0,726 

P2.16 ,045 ,004 ,043 -,188 ,073 ,833 ,132 0,756 

P2.15 ,332 ,087 -,122 ,206 -,183 ,681 -,039 0,674 

P2.12 ,102 ,115 -,003 -,107 -,059 ,056 ,852 0,768 

P2.13 ,076 ,042 ,110 ,332 ,003 ,058 ,770 0,727 

Método de Extração: Análise por Componente Principal. Método de Rotação: Varimax com Padronização Kaiser 

a. Rotação convergiu em 7 iterações 

 

O primeiro fator (F1) abriga as seguintes variáveis: P 2.4, P 2.5, P 2.6 e P 2.11 

(Tabela 13). Este fator explica 17,76% da variância total e por ter captadas variáveis 

relacionadas aos rendimentos, situação financeira e habitação, será chamado de 

Condição de vida familiar. 

As variáveis P 2.4 e P 2.6 possuem cargas fatoriais elevadas (0,896 e 0,834 

respetivamente) e demonstram que o rendimento familiar exerce uma influência 

crucial nas condições de vida de um indivíduo ou de uma família. Neste estudo, os 

dados na Figura 40 (Gráfico A) mostram que somente 18% dos moradores do DAICO 

detetaram uma redução no rendimento familiar para atender a todas as necessidades. 

No caso da situação do rendimento familiar (Gráfico B), as perceções são 
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semelhantes ao rendimento familiar com índices médios de 58% (melhorou) e 12% 

(piorou). 

 

  

Gráfico A Gráfico B 

Figura 40 - Renda total da família para atender a todas as necessidades (Gráfico A) e situação da renda familiar 

(Gráfico B), DAICO- 2012 

 

Em alguns bairros, os índices de perceção da redução no rendimento familiar 

são muito elevados: Paracuri (36%), Águas Negras (32%) e Parque Guajará (30%) 

assim como na situação do rendimento familiar: Paracuri (28%) e 22% no Parque 

Guajará (Tabela 10). Estes dados indicam que provavelmente há uma concentração 

maior de famílias com dificuldades em gerar rendimentos nestes bairros, e talvez 

mereçam uma atenção maior em termos, por exemplo, dos programas sociais do 

governo. Os bairros onde se obteve índices significativos de perceção de melhoria 

para as duas variáveis foi em Campina, em Ponta Grossa e em Maracacuera. 

O rendimento familiar para a população mais carente indica de certo modo, a 

capacidade da família ter acesso aos bens materiais e minimizar as dificuldades 

financeiras quotidianas. Isto significa que de certa forma representa uma medida de 

bem estar de uma família. Apesar da maioria dos moradores afirmar ter notado 

melhoria no rendimento familiar e na situação do rendimento familiar (53% e 58%, 

respetivamente), importa ressaltar que a principal fonte de rendimento da grande parte 

dos moradores vem de atividade autónoma, a maioria na informalidade. 
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A riqueza no Brasil destaca-se não pelo seu Produto Interno Bruto (PIB), mas, 

pela desigualdade da sua distribuição como bem salienta Barros et al. (2000, p. 131), 

quando afirma que a desigualdade, em particular a desigualdade de rendimentos, é 

tão parte da história brasileira que adquire fórum de coisa natural e que além disso, o 

extremo grau de desigualdade distributiva representa o principal determinante da 

pobreza no país. O Brasil, por sua vez, é o país com o maior grau de desigualdade 

com a riqueza dos 10% mais ricos a representar 28 vezes a riqueza média dos 40% 

mais pobres. Um valor que coloca o Brasil como um país distante de qualquer padrão 

reconhecível, no cenário internacional, como razoável em termos de justiça 

distributiva (Barros et al., op.cit. p. 132). 

Uma das principais consequências graves da distribuição desigual da riqueza 

gerada na sociedade está delineada no trecho extraído do texto do Smith (1976, p. 

88). 

 

“No society can surely be flourishing and happy, of which the greater part of the 
members are poor and miserable. It is but equity, besides, that they who feed, 
cloath and lodge the whole body of the people, should have such a share of the 
product of their own labour as to be themselves tolerably well fed, cloathed and 
lodged”. (Smith, 1976, p. 88). 

 

A variável P 2.5 também possui uma carga fatorial alta (0,862), um indicativo 

de que a situação financeira também influencia a condição de vida familiar. A situação 

financeira familiar representa a capacidade de honrar os compromomissos 

financeiros, ou seja, a capacidade de pagar as contas. Os dados levantados no 

DAICO mostram que 37% das familias não notaram alterações na situação finceira 

familiar e para 20% a situação financeira até piorou (Figura 41). 
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Figura 41 - Situação financeira das famílias, DAICO- 2012 

 

Os melhores índices de satisfação da situação financeira foram obtidos nos 

bairros de Campina (61%), Agulha (50%), Maracacuera (48%) e os bairros onde foram 

registrados os maiores índices de insatisfação foram: Tenoné (52%), Águas Negras 

(43%) e Paracuri (32%). Ter todos os compromissos financeiros em dia tornou-se um 

desafio para muitas familias brasileiras, principalmente para as familias da camada de 

baixos rendimentos, às quais despesas até mesmo de necessidades básicas como 

luz, água, transporte, alimentação etc. são transtornos. Neste contexto, a situação 

financeira pode afetar o estado físico e mental de um indivíduo podendo interefir na 

produtividade do dia a dia, principalmente quando a fonte de rendimento está 

diretamente ligada ao esforço pessoal, como é o caso dos moradores de Icoaraci onde 

predomina atividade autónoma.  

Apesar da maioria ter afirmado notar uma melhoria no rendimento familiar para 

atender a todas as necessidades, em nada ajudou para melhorar a situação financeira 

das famílias. Este fato pode ser atribuído ao baixo nível salarial da população, quase 

80% recebem no máximo 03 salários mínimos. Esta condição, provavelmente, está 

associada ao baixo nível de formação dos moradores pois somente 15% tem alguma 

formação específica.  

A variável P2.11 apresenta uma carga fatorial positiva de 0.592. Este índice 

mostra que as condições de habitação refletem as condições de vida dos seus 

moradores. Infraestruturas de habitação dignas significam habitações com água 

potável, esgotos, recolha de lixo etc. 
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A região de Icoaraci sofre com graves problemas de habitação, fruto do 

crescimento populacional acelerado e desordenado por causa da implementação do 

parque industrial. Hoje, a ocupação das margens dos rios e igarapés, que cortam a 

região, marcam as paisagens no DAICO. Embora os dados levantados no campo 

indiquem que a maioria dos moradores (62%) notou melhoria nas condições de 

habitação (Figura 42), os inquiridos apenas se referem às unidades habitacionais sem 

levar em consideração as condições de habitabilidade. Por condições de 

habitabilidade refere-se não apenas a unidade habitacional, mas também os serviços 

de infraetrutura e de saneamento, “o habitat”. 

 

 

Figura 42 - Condições de moradia, DAICO- 2012 

 

Boa parte dos bairros de Icoaraci, inclusive aqueles localizados no grande 

centro, carecem de infraestruturas mínimas de habitabilidade. Nos grandes centros 

urbanos brasileiros é muito comum encontrar aglomerados de habitações com 

precárias infraestruturas, em geral são localizados em morros e em regiões alagadiças 

e construídos com madeiras velhas, papelões etc., as chamadas “favelas”. Os 

melhores índices foram obtidos nos bairros de Ponta Grossa (73%), Agulha (71%), 

Parque Guajará (70%), Campina (68%) e o pior índice no bairro de Águas Negras com 

29% de insatisfação. 

A problemática habitação brasileira é, no mínimo, incoerente. Dados divulgados 

pelo IBGE (2010) mostram que, enquanto a estimativa do défice de habitação no 

Brasil é cerca de 07 milhões, estima-se que existem cerca de 05 milhões de casas 
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vazias. Segundo este relatório, o rendimento familiar é a principal causa desta 

contradição, porque enquanto as casas ociosas são do padrão da classe média, 83% 

das pessoas que não têm casa ou que moram em condições precárias possuem 

rendimentos familiares mensais de até no máximo três salários mínimos. A alternativa 

para esta população carente é ocupar terrenos existentes nas periferias das grandes 

cidades com habitações insalubres. Esta concentração do défice habitacional nas 

famílias com baixo rendimento fez surgir movimentos organizados como o MTST 

(Movimento dos Trabalhdores Sem-Teto), que invadem e ocupam construções e 

espaços ociosos nos grandes centros urbanos. 

O segundo fator (F2) captou as seguintes variáveis: P 2.9, P 2.8 e P 2.10 

(Tabela 13). Este fator responde por 13,15% da variância total e concentrou variáveis 

que visam captar a perceção dos moradores sobre as condições do ensino público no 

DAICO e, portanto, será chamado de Condição de educação pública.  

As variáveis P 2.9 e P 2.8 estão associadas ao fator com as maiores cargas 

fatoriais (0,924 e 0,915, respetivamente), demonstrando que tanto a quantidade de 

boas escolas quanto a qualidade do ensino são condições fundamentais para almejar 

boas condições de estudo nas escolas públicas. Os dados levantados no DAICO 

mostram que cerca de 60% dos moradores notaram redução na quantidade e na 

qualidade dos serviços públicos em educação (Figura 43, Gráfico A e B, 

respetivamente). 
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Gráfico A Gráfico B 

Figura 43 - Quantidade de escolas públicas (Gráfico A) e qualidade das escolas públicas (Gráfico B), DAICO-

2012. 

 

Os piores índices na quantidade de escolas foram registrados nos bairros de 

Campina (71%), Tenoné (70%), Parque Guajará (67%) e Águas Negras e Agulha, 

ambos com 61%, em relação à qualidade de infraestruturas em educação os bairros 

com os maiores índices insatisfatórios são Tenoné (70%), Agulha (68%), Parque 

Guajará (67%) e Campina (61%). Após a implantação do parque industrial, o fluxo 

acelerado do contingente populacional na região de Icoaraci não foi acompanhado 

com um proporcional investimento em infraestruturas de ensino público e, 

consequentemente, uma diminuição na qualidade de ensino na região. Por boas 

condições de educação mencionam-se infraestruturas físicas adequada, professores 

preparados e motivados, materiais didáticos avançados e atualizados e acesso a 

tecnologias modernas.  

Na região Norte é comum ter número excessivo de alunos nas salas de aula e, 

inclusive em algumas zonas rurais, encontram-se alunos de níveis diferentes a 

compartilhar a mesma sala de aula concomitantemente, o chamado “Multi-Seriado”. 

Investir nas infraestruturas das escolas públicas deve ser parte de um conjunto de 

políticas públicas necessárias para melhorar as condições de vida de uma população 

porque a educação tem um impacto positivo na condição de vida dos indivíduos a 

médio e longo prazo. 

Piorou 
muito 
52%

Piorou   
pouco 

7%

Não 
Alterou

33%

Melhorou 
Pouco 

8%

Piorou 
muito 
52%

Piorou 
pouco 

9%

Não 
Alterou 

28%

Melhorou 
Pouco  
10%

Melhorou 
muito
1%



 

123 
 

Embora os dados do IBGE (2012) indiquem avanços na educação no Brasil nos 

últimos anos, o relatório também mostra que o sistema educacional nas regiões Norte 

e Nordeste ainda sofre as consequências de investimentos públicos desiguais em 

infraestruturas, quando comparadas às regiões Sul e Sudeste. Há um consenso entre 

muitos estudiosos de que um dos maiores desafios para romper os ciclos de 

desigualdades sociais no Brasil é investir equitativamente na educação em todos os 

níveis e em todas as regiões.  

A variável P 2.10 possui uma carga fatorial positiva (0,647), indicativa de que 

os cursos profissionalizantes são importantes na preparação de um indivíduo para o 

mercado formal de trabalho, principalmente nas indústrias, onde cada vez mais se 

exige uma formação especializada. Esta relação positiva com o fator também mostra 

que os programas de alfabetização de jovens e adultos são fundamentais para 

promover a inclusão social do contingente populacional excluído por não saber ler e 

escrever. Os dados levantados no campo mostram que quase 30% dos moradores 

notaram redução nesses programas no DAICO (Figura 44). Em quase todos os bairros 

a perceção predominante é de “não alteração” e somente nos bairros de Tenoné e 

Agulha foram registrados índices de 47% e 43% de insatisfação no programa, 

respetivamente. 

 

 

Figura 44 - Condição de serviços públicos de alfabetização de adultos e cursos profissionalizantes, DAICO-

2012 

 

A década de 2003-2012 foi proclamada como a Década da Alfabetização pela 

Organização das Nações Unidas (ONU), mas infelizmente no Brasil os dados oficiais 

mostram que ainda há muito a fazer para superar o analfabetismo. Embora os dados 
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indiquem um crescimento considerável no número de matrículas, aumento da média 

de anos de estudo por pessoa e queda no índice de analfabetismo, este mal ainda 

aflige cerca de 10% de todas as pessoas de 15 anos ou mais (IBGE, 2010). Este 

relatório também levanta um dado preocupante em relação ao abismo na taxa de 

analfabetos entre pretos (14,4%), pardos (13,0%) e brancos (5,9%). Isto indica que 

além de melhorar os índices de alfabetização, o Brasil precisa também de eliminar as 

desigualdades raciais persistentes, inclusive na escolaridade. 

Na sociedade moderna, cada vez mais, exige-se formação para ter acesso às 

melhores posições e as possibilidades de progresso individual sem escolaridade é 

cada vez mais difícil. Hoje, até para exercer a função de limpeza de rua, “gari”, exige-

se formação académica. Neste contexto, a modalidade de ensino de jovens e adultos 

analfabetos constitui um instrumento importante à inclusão social. Segundo Camargo, 

Nascimento e Manzatti (2000), o número de analfabetos é maior na população com 

rendimentos mais baixos em comparação com a população com rendimentos mais 

altos. Para este autor, esta constatação é temerosa no sentido que as famílias pobres 

por possuírem baixos níveis de estudos tenderem a não priorizar a educação dos 

filhos, e como esta decisão implica a permanência dos filhos na pobreza (menos 

preparados para o mercado formal de trabalho) este processo pode desencadear um 

ciclo vicioso perpetuando a pobreza. 

O terceiro fator (F3) contemplou as variáveis P 2.2 e P 2.1. Este fator explica 

10,10% da variância total e englobou as variáveis que procuram obter dados sobre as 

atividades produtivas dos moradores e o índice de empregabilidade deles nas 

empresas do parque industrial. Portanto, será chamado de Condição de 

empregabilidade.  

A variável P 2.2 possui uma carga fatorial bastante alta de 0,902 e indica que 

o tipo de trabalho e o local de trabalho são determinantes na qualidade de vida familiar. 

Na realidade, esta varável visa identificar o índice de empregabilidade dos moradores 

nas empresas do parque industrial e os dados obtidos no DAICO mostram que cerca 

de 70% dos moradores trabalham como autónomos, a maioria na informalidade e que 

somente 8% conseguiram posto de trabalho nas empresas (Figura 45). 
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Figura 45 - Local de  trabalho dos respondentes, DAICO-2012 

 

Em alguns bairros os índices de atividade autónoma são bastante elevados, 

91% em Campina, 80% no Paracuri e 75% no bairro de Agulha. Os bairros com os 

maiores índices de moradores a trabalhar nas empresas do parque industrial são 

Maracacuera (15%), Cruzeiro (11%) e Tenoné (10%). Estes dados mostram que 

apesar de mais de 30 anos da implementação do parque industrial no DAICO, ainda 

não foi possível sentir o reflexo deste investimento público na região, em especial na 

criação de emprego direto para a população local. Provavelmente, esta dificuldade 

está relacionada ao fato da maioria da mão de obra local ser constituída de 

contingentes com pouca formação para o mercado formal de trabalho. 

Há um ditado popular que diz: “o trabalho dignifica o homem”. O trabalho e 

emprego são preponderantes para a inclusão social na sociedade e são fatores de 

produção que têm influência direta na qualidade de vida de uma pessoa em aspetos 

de satisfação pessoal. Para Serra (2009, p. 246), diversos estudos sobre trabalho, 

tanto em nível internacional como no Brasil, consideram o desemprego o principal 

determinante das graves expressões da questão social no contexto económico e 

sociopolítico em várias regiões do mundo. Este autor considera que,  

 

“o mercado de trabalho brasileiro apresenta um perfil crônico de 
heterogeneidade, precariedade e desigualdade e que em tal realidade, a 
Política Pública de Emprego, Trabalho e Renda, por si só, não tem condições 
de responder com efetividade a essa realidade, se não houver uma efetiva 
integração com a Política de Desenvolvimento Econômico que, de fato, gera 
novos postos de trabalho formal” (Serra, 2009, p. 252). 
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A variável P 2.1 tem uma carga fatorial alta (0,872), indicando que a 

estabilidade no trabalho é também um fator muito importante na qualidade de vida 

familiar. Chama a atenção o número de pessoas que trabalham sem carteira assinada 

no DAICO. São ao todo 57% das famílias, e em 27% somente 01 pessoa trabalha com 

carteira assinada. Somente em 1% das famílias há registro de 03 ou mais pessoas a 

trabalhar com carteira assinada (Figura 46). Nos bairros de Paracuri e Campina os 

índices das famílias onde ninguém trabalha com carteira assinada atingem 84% e 

71% respetivamente. Os melhores índices foram nos bairros de Águas Negras onde 

02 pessoas trabalham com carteira assinada em 18% das famílias, e no bairro de 

Tenoné em 15% das famílias. 

 

 

Figura 46 - Quantidade de pessoas trabalhando com carteira assinada , DAICO- 2012 

 

Considerando que o núcleo familiar do DAICO é numeroso, em quase 70% das 

casas moram mais de 4 pessoas, estes baixos índices de trabalhadores sem carteira 

assinada merecem atenção porque, no Brasil, trabalhar com carteira assinada 

significa maior estabilidade no emprego com garantias de diversos direitos 

trabalhistas (segurança social, pis-pasep, fundo de garantia, seguro desemprego 

etc.). Neste contexto, pode dizer-se que no Brasil trabalhar com carteira assinada 

representa uma fonte de segurança alimentar e de manutenção de outras 

necessidades básicas e proporciona um estado de bem estar psicológico familiar.  

 O quarto fator (F4) agregou as variáveis P 2.17 e P 2.14. O fator responde por 

8,90% da variância total e por concentrar as variáveis que podem fornecer dados 
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sobre as condições do meio ambiente urbano (florestas urbanas) e as condições de 

saúde na região de Icoaraci. Será, portanto, chamado de Condição de saúde urbana. 

A variável P 2.17 possui uma carga fatorial elevada (0,890), demonstrando que 

as florestas urbanas contribuem favoravelmente na manutenção da saúde urbana. A 

permanência de florestas nas grandes cidades é um indicador de qualidade de vida, 

urbanismo e respeito ao meio ambiente (Leao et al., 2007, p. 27). Os dados obtidos 

no campo mostram que somente 25% dos inquiridos notaram, ou melhor, recordaram 

que houveram grandes desmatamentos na região e 65% até afirmaram que não existe 

desmatamento na região (Figura 47). Em alguns bairros a perceção da inexistência 

de desmatamento atinge índices bastante elevados: Paracuri (96%), Ponta Grossa 

(89%), Campina (84%) e Águas Negras (79%). Somente nos bairros mais antigos 

como Cruzeiro e Agulha a perceção (lembrança) de desmatamentos altos foi mais 

pronunciada com 43% e 36% respetivamente, e também no bairro de Tenoné (nova 

frente de invasão no distrito) com 35%. 

 

 

Figura 47 - Desmatamentos no entorno dos igarapés que cortam o DAICO, 2012 

 

Na realidade, este alto índice de inquiridos que afirmam não existir 

desmatamento na região refere-se à situação atual, porque o período de grande 

desmatamento na região foi na época da implementação do parque industrial há mais 

de 30 anos. Hoje, os únicos indícios de desmatamento em Icoaraci são as ocupações 

desordenadas ao longo das margens dos rios e igarapés que cortam a região sem as 

coberturas vegetais típicas da região amazónica. Dados recolhidos por IMAZON 
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(Leao et al., 2007, p. 27), indicam que até 2006, o desmatamento na região da Grande 

Belém (RMB) já tinha alcançado 69% das suas florestas natural.  

Por desmatamento identificam-se os processos de remoção das matas e 

florestas pelas atividades inconsequentes do homem. Na região do Icoaraci, o 

processo de desmatamento em redor dos igarapés teve como finalidade a habitação. 

Ao destruímos a vegetação natural, principalmente das encostas dos igarapés 

urbanos, inconscientemente favorecemos a permeabilidade da água da chuva e com 

isso aumenta a frequência do movimento dos solos provocando deslizamentos e 

desabamentos, fenómenos bastante comuns em algumas habitações nos bairros 

localizados ao longo das encostas dos igarapés como no Paracuri. 

A variável P 2.14 possui uma carga fatorial positiva mas baixa, de 0,497, 

indicando que embora as condições de saúde tenham reflexos na qualidade de vida 

urbana de um indivíduo também indica que os reflexos dessa qualidade não foram 

amplamente captados pelo fator. A razão é que a perceção dos moradores sobre 

condições da saúde pública limitou-se à construção de novos postos de atendimento 

hospitalares no DAICO. Mas como diz Paim (1986), falar em saúde sem levar em 

consideração o modo como o homem se relaciona com o seu meio social e ambiental 

é voltar à época em que a doença era vista como um fenómeno meramente biológico 

(homem e o seu corpo), desprovido de qualquer outra interferência externa. 

  Entre as inúmeras definições de saúde talvez a mais abrangente seja da 

Organização Mundial de Saúde (OMS), mais especificamente a do Escritório Regional 

Europeu, que diz que saúde é a medida em que o individuo ou grupo é capaz, por um 

lado, de realizar as suas aspirações e satisfazer as suas necessidades e, por outro, é 

capaz de lidar com o meio ambiente. Por condição de saúde, refere-se a todas as 

condições sociais, económicas e ambientais interferentes na manutenção de um bom 

estado físico e mental dos indivíduos.  

Hoje, não se pode mais avaliar a condição de saúde de forma isolada sem levar 

em consideração os fatores condicionantes ao bem estar do homem no ambiente 

(emprego, rendimentos, alimentação, lazer etc.), como bem salienta a Organização 

Mundial de Saúde, quando define a saúde como “um estado de amplo bem-estar 

físico, mental e social, e não somente a ausência de doenças e enfermidades”. 

Berlinguer (1987) também concorda com esta definição ao afirmar que as condições 
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de vida biológica, social, económica e ambiental refletem-se no estado de saúde 

individual e coletivo e as pessoas que vivem em condições muito precárias são muito 

mais suscetíveis a doenças. Somente com a melhoria nos fatores sociais 

condicionantes se pode garantir para a sociedade o direito à saúde plenamente.  

Os dados levantados no DAICO mostram que mais que 70% dos moradores 

observaram melhorias nos serviços de saúde pública na região (Figura 48). Esta 

perceção de melhoria foi registrada em quase todos os bairros, exceto no bairro de 

Cruzeiro onde 50% dos inquiridos afirmam não notar alterações nas condições de 

saúde. Salienta-se que estes dados dizem respeito à construção de postos de saúde, 

pois para garantir o direito à saúde plena para os moradores do DAICO é necessário 

melhorar os fatores sociais condicionantes. Neste contexto, as empresas podem 

contribuir com melhorias nas infraestruturas ou nos ambientes locais que possam ser 

usufruídos pela comunidade (habitações, estradas, pontes, escolas, hospitais etc.) ou 

até mesmo participar em conselhos e ou comités locais e regionais para discutir 

questões ambientais com o governo. 

  

 

Figura 48 - Condição dos serviços públicos em saúde, DAICO-2012 

 

No Brasil, a partir de 1988, houve um grande avanço no direito à saúde com a 

implementação do Sistema Único de Saúde (SUS). O princípio que orienta o SUS está 

na Constituição Federal de 1988, artigo 196 que diz que “A saúde é direito de todos e 

dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
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ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação”. Infelizmente, as 

condições de saúde pública nas diferentes regiões do Brasil ainda refletem as 

desigualdades em termos da distribuição das riquezas geradas no país. As regiões 

ricas, Sul e Sudeste, ainda possuem em larga margem as melhores condições de 

manutenção de saúde urbana do que as regiões pobres do Norte e Nordeste.  

O quinto fator (F5) contemplou as variáveis P 2.3 e P 2.7 e explica 8,69% da 

variância total e concentra as variáveis que visam perceber a participação dos 

moradores nos programas sociais de transferência de rendimentos do Governo 

Federal e será chamado de Condição da renda complementar. 

A variável V 2.3 com uma carga fatorial elevada de 0,866 demostra que o 

programa de bolsa família é uma importante fonte de rendimento complementar para 

a população carente, em situação de pobreza e de extrema pobreza. Trata-se de um 

mecanismo de redistribuição de rendimentos (programa social do governo federal) 

concentrado nas famílias mais pobres em regiões de maior vulnerabilidade. Os dados 

levantados no campo mostram que a maioria dos moradores (64%) observou melhoria 

do programa no distrito e somente 16% notou uma piora no programa e quase 20% 

afirmam nunca ter participado no programa e desses, somente 5%, reconhece não se 

enquadrar no perfil dos beneficiários (Figura 49). 

 

 

Figura 49 - Participação de programas sociais de transferência de renda do governo (bolsa família) no DAIC, 

2012 
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O único bairro onde se registaram índices significativos de piora foi na Agulha 

com 28%. Em alguns bairros foram obtidos índices relativamente significativos de 

famílias que não participam no programa: Maracacuera (30%) e Águas Negras (25%). 

O programa de Bolsa Família faz parte da política de transferência de rendimentos do 

Governo Federal e mesmo que diversos estudos apontem significativas contribuições 

deste programa na elevação do rendimento da população mais vulnerável, 

socialmente torna-se necessário criar alternativas para que cada vez mais menos 

famílias dependam desses auxílios filantrópicos. 

Há também quem critique o programa com o argumento de que é um 

desincentivo à criação de emprego formal, mas por menor que seja o valor da bolsa, 

sem esta política de transferência de rendimentos a redução da pobreza no Brasil 

estaria a ocorrer de forma mais lenta. Para receber este benefício, as famílias são 

obrigadas a manter a matrícula escolar dos filhos regularizada e estar atualizadas no 

programa de vacinação dos filhos. 

A variável V 2.7 também apresenta uma carga fatorial alta (0,781) mostrando 

que o programa social do governo em educação infantil (creches e jardins) também 

contribui para melhorar o rendimento das famílias carentes. Dados divulgados pela 

Secretária de Desenvolvimento Social e Combate à Fome indicam que para cada 

criança de zero aos seis anos assegurada numa creche, o Governo Federal transfere 

recursos para as prefeituras, além de garantir um rendimento mínimo de R$70,00 por 

membro da família com crianças e jovens até 15 anos. Os dados também mostram 

que a percentagem de crianças de 0 a 6 anos em extrema pobreza caiu de 13,3% 

para 3% desde a implementação deste programa em 2002.  

Os dados obtidos no campo mostram que 73% dos moradores observaram 

piora nos programas (Figura 50) e em alguns bairros como Parque Guajará e 

Campina, os índices de piora chega 80%. Em nenhum dos bairros se registaram 

índices significativos de melhora. Estes dados são preocupantes, principalmente por 

se tratar de uma população carente para quem estes programas sociais além de 

servirem como rendimento complementar representam um mecanismo funcional para 

fazer com que esses pais, muitos sem estudo, priorizem a manutenção dos filhos 

menores nas escolas e os cuidados básicos da saúde, fatores condicionantes à 

manutenção do auxílio. 
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Figura 50 - Perceção da situação dos programas sociais do Governo em educação infantil (creches, jardins etc.) 

no DAICO, 2012 

 

Os dados divulgados pela Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) da 

Presidência da Republica mostra que, em 2011, 45% das crianças com até três anos 

de idade das famílias dos 10% mais ricos frequentavam creches, enquanto nas 

famílias dos 10% mais pobres o acesso foi somente de 12%, ou seja, quase quatro 

vezes menor. Um estudo de impacto constituído por 762 alunos de 2º ano de 55 

escolas de Ensino Fundamental revela que os alunos inscritos em pré-escolas de boa 

qualidade obtiveram desempenho melhor na Provinha Brasil, em comparação com os 

outros alunos que não tiveram essa oportunidade (Campus et al., 2011).  

Todos esses dados indicam que há a necessidade de ampliar e melhorar estas 

políticas públicas para as regiões periféricas, mais carentes e desassistidas, 

principalmente nas Regiões Norte e Nordeste para atenuar as desigualdades 

regionais e não comprometer o futuro dessas crianças. Consta nas diretrizes do 

Instituto Ethos que uma das maneiras de que uma empresa (ou conjunto de 

empresas) poder praticar responsabilidade social empresarial é destinar parte dos 

recursos dos seus impostos de rendimentos para a construção e/ou manutenção de 

creches de boa qualidade nas comunidades através dos fundos municipais da criança 

e do adolescente, ou outros similares. 

O sexto fator (F6) captou as variáveis P 2.16 e P 2.15. Este fator explica 8,42% 

da variância total e como estas variáveis visam obter dados sobre a sensibilidade dos 

moradores a respeito da consciência cidadã, será denominado de Condição de 

cidadania. 
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A variável P 2.16 possui uma carga fatorial alta de 0,833, mostrando que ações 

coletivas na sociedade em prol do bem comum é um de exercício de cidadania. Os 

dados recolhidos no campo mostram que mais de 83% dos moradores nunca 

participou num movimento social comunitário (Figura 51). Nos bairros de Águas 

Negras, Tenoné, Maracacuera e Ponta Grossa, os índices de “nunca participou” 

atingem 93%, 92% e 89%, respetivamente. O maior índice de participação em ações 

comunitárias foi registrado no bairro de Agulha com 18%.  

Quando questionados sobre o porquê de não participar nos movimentos sociais 

comunitários, em comum, as respostas mostram claramente que muitos moradores 

desconhecem ou até mesmo subestimam a força de ação coletiva para dar voz às 

suas necessidades locais. Segundo Dias e Silva (2011, p. 4), é na capacidade de agir 

e reagir dos moradores que novos rumos poderão ser tomados num processo de 

urbanização que contemple o desenvolvimento e o espaço natural. 

 

 

Figura 51 - Percepção de participação em movimentos sociais no DAICO, 2012 

 

Para Dimitriades (2007, p. 11), a sociedade sempre teve um papel importante 

na influência que exerce na ação de uma organização, mas na economia globalizada 

este papel ganhou força como consequência das tecnologias de informação e 

comunicação. Para este autor, os consumidores são mais informados e usam esta 

informação para exercer maior pressão sobre as empresas. 

As boas políticas públicas locais e/ou boas práticas de ação social ou ambiental 

de uma empresa local podem nascer das necessidades legítimas de uma sociedade 
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civil organizada. Numa sociedade onde são marcantes as desigualdades 

socioeconómicas, a cidadania pode ser exercida coletivamente através de ações e 

tarefas que podem ocasionar mudanças em benefício de todos. Para o Instituto Ethos, 

a empresa local interessada em adotar práticas de RSE deve apoiar e estimular a 

formação de organizações comunitárias para fortalecer as reivindicações da 

comunidade.  

A variável P 2.15 apresenta uma carga fatorial positiva de 0,681, indicando que 

o comportamento da sociedade diante dos serviços de uma empresa ou na hora de 

comprar um produto, é um instrumento legítimo do exercício da cidadania bastante 

eficaz para moldar a política da atividade da empresa. Dados obtidos no DAICO 

permitiram mostrar que para a maioria (57%) dos moradores, a ação social das 

empresas tem pouca ou nenhuma influência na hora de comprar um produto ou 

serviço, enquanto que 43% afirmam que sim (Figura 52). Os bairros onde os 

moradores demonstram ter maior consciência deste ato de cidadania foram Campina 

(55%), Ponta Grossa (53%), Paracuri (52%) e Tenoné (50%) e o bairro com menor 

consciência é Maracacuera onde se registrou índice de quase 75%. 

 

 

Figura 52 - Percepção dos moradores sobre a influência de atuação social de uma empresa na hora de comprar 

um produto ou serviço, DAICO, 2012 

 

Para Ashley (2003), o compromisso da empresa com uma nova postura de 

responsabilidade social é relativamente recente, sendo este um tema ainda em 

desenvolvimento. Neste contexto, constata-se em diversas publicações que, a 
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conceção da abrangência do conceito de responsabilidade social empresarial ainda 

varia nas diversas regiões do Brasil assim como a sua adesão. Na região amazónica, 

por exemplo, não é de se estranhar que algumas empresas ainda confundem ações 

filantrópicas com práticas de responsabilidade social. 

O advento da globalização impulsionou (e ainda impulsiona) a consolidação 

desta nova mentalidade empresarial, e um consumidor consciente tem em mãos o 

poder de compra para pressionar as empresas a procurarem resultados que possam 

associar lucratividade e cuidado com o social e ambiental. Uma pesquisa realizada 

pelo Instituto Ethos em 2004 em relação aos aspetos relevantes envolvidos na 

atuação social das empresas e a influência dessa visão nas relações de consumo 

mostrou que o consumidor brasileiro vem valorizando cada vez mais a atuação 

socialmente responsável das empresas. 

O sétimo fator (F7) está associado com as variáveis P 2.12 e P 2.13. Este fator 

explica 8,61% da variancia total e por incluir variáveis relacionadas a questões 

sanitárias e com alta carga fatorial, será chamado de Condição de saneamento 

básico. 

A variável P 2.12 possui uma carga fatorial elevada (0,852), mostrando que os 

serviços de esgotos são importantes na manutenção das condições do saneamento 

básico urbano e contribui para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. A 

Organização Mundial de Saúde (OMS) define saneamento como o controlo de todos 

os fatores do meio físico do homem, que exercem ou podem exercer efeitos nocivos 

sobre o bem-estar físico, mental e social. Entre as regiões do Brasil, o Norte apresenta 

o pior índice nas condições de saneamento básico, 22,4% contra o maior índice de 

82,3%, registado na região Sudeste (IBGE, 2010). Preocupam muito estes dados 

porque uma das caraterísticas marcantes do quadro natural da região amazónica é a 

imensa rede hidrográfica que favorece o transporte dos resíduos poluentes não 

tratados, pelo fluxo e refluxo das marés para o ecossistema fluvial maior, o rio 

Amazonas. 

Os dados levantados, no DAICO, indicam que quase 70% dos moradores 

observaram piora nos serviços de esgotos no distrito (Figura 53), fruto do crescimento 

populacional acelerado e consequente ocupação desordenada das áreas 

circundantes. No bairro de Águas Negras este índice chega a 93%%, e onde se 
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registrou o menor índice foi em Ponta Grossa com 42%. Em nenhum dos bairros se 

obteve índices significativos de perceção de melhoria. Os serviços de esgotos 

representam uma forma barata de promover a saúde pública preventiva e eliminar 

contágios por diversas moléstias. 

 

 

Figura 53 - Percepção da condição de esgotos nos bairros do DAICO 

 

Dados divulgados pelo Ministério da Saúde mostram que para cada R$1,00 

investido no saneamento, economiza-se R$4,00 em medicina curativa. A utilização do 

saneamento como estratégia de promoção da saúde é uma das principais propostas 

da Organização Mundial de Saúde (OMS) como também da Organização Pan-

Americana de Saúde (Opas). A salubridade local afeta diretamente a qualidade de 

vida de uma sociedade e não é por acaso que o saneamento básico é adotado como 

um dos indicadores de Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) pela Organização 

das Nações Unidas (ONU).  

A variável P2.13 também possui uma carga fatorial alta de 0,770, evidenciando 

a relação direta entre a ocorrência de inundações e as precárias condições de 

saneamento básico. A frequência e a magnitude das inundações são aumentadas em 

virtude da ação do homem sobre o meio ambiente urbano, quando através de 

construções desordenadas, de esgotos inadequados e de desmatamento das 

encostas etc., obstrui os cursos naturais de escoamento da água da chuva.  

A exposição das encostas dos rios aumenta os processos de erosão e lixiviação 

que levam os solos, diretamente aos leitos dos rios, provocando o assoreamento e 

Péssimos    
48%

Ruins  
21%

Regulares       
23%

Bons     
8%



 

137 
 

comprometendo a qualidade da água e da vida aquática. O assoreamento causa 

transtornos no transporte fluvial e também contribui para o transbordamento dos rios 

e igarapés, que causam enchentes durante o período das chuvas. Dados levantados 

no DAICO mostram que quase 55% dos moradores sofrem com inundações durante 

o período chuvoso (Figura 54). No Tenoné, este índice atinge 80% e somente no 

bairro de Parque Guajará os índices foram menores que 20%. 

 

 

Figura 54 - Percepção de ocorrências de inundações de casas por causa da chuva nos bairros do DAICO 

 

As frequentes inundações nos grandes centros urbanos têm deixado os 

moradores em permanente estado de alerta e vem despertando a atenção da 

sociedade sobre este fenómeno. A implementação de políticas de ocupação ordenada 

do solo urbano e a realização de obras preventivas como construção de sistemas de 

drenagem, desobstrução dos bueiros etc., são essenciais para minimizar os impactos 

das inundações nos centros urbanos.  

Para Barrios (1986, como citado em Oliveira, Silva, Nóbrega e Girão, 2011, p. 

240), os padrões de ocupação humana desenvolvem-se substancialmente sob um 

suporte natural onde, através de um suposto controlo ou adequação uma sociedade 

ou classe social consegue “produzir e reproduzir suas condições materiais de 

existência”. Mas, segundo Oliveira et al. (2011, p. 240), esta adequação, no caso de 

uma exploração que desconsidera as limitações do meio, resulta em danos 

socioambientais adversos sendo estas, respostas do meio físico ao (re)modelamento 
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do espaço que antes da adequação seguia um ritmo pertinente à sua capacidade de 

suporte. 

6.3. Construção do Índice de Percepção da Condição Socioambiental no Icoaraci 

(IPCSA-ICO) 

As pontuações fatoriais originais e padronizadas associadas a cada um dos 

fatores latentes determinados para a construção do Índice de Percepção de Condição 

Socioambiental dos moradores do DAICO assim como os valores mínimos, máximos 

e pesos estão na Tabela 16 (ver Apêndice, p. 173). Ressalta-se que os valores dos 

índices estão dispostos em ordem decrescente e conforme o grau de satisfação dos 

inquiridos, os índices foram categorizados em: IPCSA-ICO alto (valor igual ou superior 

a 0,70); IPCSA-ICO moderado (valores entre 0,40 a 0,69) e IPCSA-ICO baixo (valores 

inferiores a 0,40). O IPCSA-ICOa corresponde à perceção da condição 

socioambiental “melhorou”; IPCSA-ICOm corresponde perceção da condição 

socioambiental “não mudou” e IPCSA-ICOb corresponde perceção da condição 

socioambiental “piorou”. 

Percebe-se que na Tabela 16 somente uma família (F231TE) obteve IPCSA-

ICO considerado alto (índices superiores a 0,70), ou seja, somente esta família notou 

melhoria na sua condição socioambiental. Esta família, residente no bairro do Tenoné, 

apresentou sinais positivos em seis das sete pontuações fatoriais determinadas e os 

valores só não alcançaram índices mais altos porque a família não participou de forma 

efetiva em ações coletivas na comunidade (fator Cidadania).   

A condição de melhoria desta família é uma excecionalidade e não representa 

a realidade da maioria dos moradores do bairro de Tenoné, onde inclusive, se registou 

um dos maiores índices (33,33%) de famílias enquadradas no grupo com IPCSA-ICO 

considerado baixo (tabela 14). 
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Tabela 14 - Distribuição do IPCSA-ICO por grupo e por bairro no DAICO 

Fonte: Resultado da pesquisa 

 

O segundo grupo congrega 189 famílias (75,60%) com IPCSA-ICO entre 

0,4000 a 0,6900, considerado perceção socioambiental “não mudou” ou “não alterou”. 

Estas famílias correspondem àquelas que não observaram mudanças significativas 

na condição socioambiental no DAICO. Considerando o conjunto de dados das 189 

famílias com IPCSA-ICOm (Tabela 14), percebe-se que o bairro de Maracacuera 

agregar o maior número de famílias neste grupo com 92,59%, seguido pelo bairro de 

Ponta Grossa (84,21%), Campina (83,87%) e Parque Guajará (80,77%). 

Devido ao grande número de famílias enquadradas no segundo grupo, 

desdobrou-se o grupo em três subgrupos para uma visualização melhor dos dados e 

facilitar as discussões. 

Bairros 

Nº Total de 
Famílias 
Entrevistad
as 

Famílias com 
IPCSA-ICO alta 

(> 0,7000) 

Famílias com 
IPCSA-ICO 
moderado (0,4000 
– 0,6999) 

Famílias com 
IPCSA-ICO 
baixo 
(<0,4000) 

Total 

Aguas Negras 
(AN) 

28 00 00,00% 21 75,00% 07 25,00% 100
% 

Agulha (AG) 29 00 00,00% 23 79,31% 06 20,69% 100
% 

Campina (CA) 30 00 00,00% 25 83,33% 05 16,67% 100
% 

Cruzeiro (CR) 27 00 00,00% 17 62,96% 10 37,04% 100
% 

Maracacuera 
(MA) 

27 00 00,00% 25 92,59% 02 7,41% 100
% 

Paracuri (PA) 25 00 00,00% 16 64,00% 09 36% 100
% 

Parque Guajará 
(PG) 

26 00 00,00% 21 80,77% 05 19,23% 100
% 

Ponta Grossa 
(PGR) 

19 00 00,00% 16 84,21% 03 15,79% 100
% 

Tenoné (TE) 39  01 2,57% 25 64,10% 13 33,33% 100
% 

Total 250 01 0,4% 189 75,60% 60 24% 100
% 
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Tabela 15 - Distribuição do IPCSA-ICOm por bairro no DAICO 

Bairros 
IPCSA-ICOm* 

Total 
0,6 a 0,6999 0,5 a 0,5999 0,4 a 0,4999 

Aguas Negras (AN) 03 12,50% 08 12,90% 10 9,71% 21 

Agulha (AG) 05 20,83% 03 4,84% 15 14,56% 23 

Campina (CA) 02 8,33% 09 14,52% 14 13,59% 25 

Cruzeiro (CR) 02 8,33% 06 9,68% 09 8,74% 17 

Maracacuera (MA) 06 25,00% 12 19,35% 07 6,8% 25 

Paracuri (PA) 01 4,18% 08 12,90% 07 6,8% 16 

Parque Guajará (PG) 03 12,50% 04 6,45% 14 13,59% 21 

Ponta Grossa (PGR) 02 8,33% 07 11,29% 07 6,8% 16 

Tenoné (TE) 00 00,00% 05 8,07% 20 19,41% 25 

Total 24 100% 62 100% 103 100% 189 

* IPCSA-ICOm: IPCSA-ICO moderado 

 

O primeiro subgrupo de famílias com IPCSA-ICOm > 0,6 e < 0,7 (0,6019 – 

0,6832) agrega 24 famílias (12,7%) estas famílias destacam-se por apresentarem 

sinais positivos nas duas primeiras pontuações fatoriais de maior peso. Neste 

contexto, para estas famílias, estes dados representam melhorias na Condição de 

Vida Familiar, ou seja, melhoria no rendimento familiar, situação financeira e habitação 

(exceto família F132MA que possui sinal negativo nessa variável) e na qualidade de 

educação (exceto família F187PG com sinal negativo nesta variável). Percebe-se que 

os bairros de Maracacuera e Agulha se destacam neste subconjunto por possuírem 

maior número de famílias nesse grupo com 25% e 21%, respetivamente.  

O segundo subgrupo com IPCSA-ICOm > 0,5 < 0,6 agrega 62 famílias (32,8%). 

A maioria dessas famílias possui 02 ou 03 sinais negativos de pontuações fatoriais 

sendo que os bairros que enquadram o maior número de famílias são Maracacuera 

(19,35%) e Campina (14,62%). O terceiro subconjunto de famílias (IPCSA-ICOm > 0,4 

e < 0,5) congrega 103 famílias (54,5%) e o bairro de Tenoné (TE) destaca-se com o 

maior número de famílias (19,42%). Muitas famílias deste subgrupo possuem 03 ou 

mais sinais negativos de pontuações fatoriais, inclusive as pontuações com sinais 

positivos são de baixa magnitude. 
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O terceiro e último grupo de famílias apresentam índices considerados baixos 

(IPCSA-ICO < 0,4000) e englobam 60 famílias (24%). Estas famílias correspondem 

àquelas que observaram “piora” na condição socioambiental no DAICO no período de 

2000 a 2012. A maioria das famílias neste grupo possuem 04 ou mais sinais negativos 

de pontuações fatoriais e somente 08 famílias (13,33%) possuem sinal positivo nas 

duas primeiras pontuações fatoriais. Os dados na Tabela 14 mostram que neste grupo 

destacaram-se os bairros de Cruzeiro, Paracuri e Tenoné por agregarem maior 

número de famílias, com 37%, 36% e 33%, respetivamente.  

Conforme a quantidade de valores negativos em cada pontuação fatorial foi 

possível estimar o grau de insatisfação das famílias para cada fator (Figuras 55, 56 e 

57). 

Para o primeiro subgrupo com IPCSA-ICOa, o único fator com sinal negativo 

de pontuação é cidadania (fator 6). Neste contexto, esse fator representa a condição 

de insatisfação para a única família (F231TE) que alcançou esse índice e mostra que 

esta família nunca participou em ações comunitárias em defesa do meio ambiente e 

nem se importa com a atuação social de uma empresa na hora de escolher o que 

comprar (Figura 55). 

 

 

Figura 55 - Grau de insatisfação da condição socioambiental das famílias com IPCSA-ICOa 

 

Para o segundo subgrupo que agrega as 189 famílias com IPCSA-ICOm, o 

fatores 3 (empregabilidade), fator 5 (renda complementar), fator 6 (cidadania) e fator 
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7 (saneamento) destacam-se como os principais fatores intervenientes na condição 

socioambiental destes moradores e respondem por 56%, 56%, 55% e 52% 

(respetivamente) dos sinais negativos das pontuações fatoriais (Figura 56). 

 

 

Figura 56 - Grau de insatisfação da condição socioambiental das famílias com IPCSA-ICOm – DAICO 

 

O componente que possui o maior índice de insatisfação no fator 3 

(empregabilidade) foi o baixo índice de empregabilidade dos moradores nas empresas 

(07%) e a falta de trabalho formal com carteira assinada com 60%.  

No fator 5 (renda complementar), o componente de maior insatisfação foi nos 

serviços públicos de alfabetização de adultos e cursos profissionalizante com 30%, 

com perceção má e 51% regular. Para o fator 6 (cidadania), participação em ações 

comunitárias em defesa do meio ambiente aparece como um dos maiores índices de 

insatisfação (85%). 

No fator 7 (saneamento), a falta do serviço de esgotos nos bairros foi o 

componente de maior insatisfação com quase 70%. Percebe-se também que o fator 

com o menor grau de insatisfação é saúde urbana (fator 4), principalmente no 

componente “desmatamento no entorno dos igarapés que cortam o distrito” onde 

quase 75% dos inquiridos disseram não existir ou ser muito baixo. Como o período de 

maior desmatamento na região foi durante época da implementação do parque 

38%
42%

56%

29%

56% 55% 52%
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industrial há mais de 30 anos e a perceção dos inquiridos não refletiu esse período. 

Os outros fatores de condição socioambiental com os seus respetivos graus de 

insatisfação foram: educação pública (fator 2) com 42,33% e condição de vida (fator 

1) com 38,17%. 

Para as famílias com IPCSA-ICO inferior a 0,4000 (perceção da condição 

socioambiental “piorou”) os graus de insatisfação da condição socioambiental estão 

mostrados na Figura 57. Percebe-se mais uma vez que o fator 3 (empregabilidade) 

também se destaca com quase 90% de insatisfação. Os outros fatores apresentam 

os seguintes graus de insatisfação: educação pública (85%), condição de vida 

(83,33%), cidadania (78,33%), renda complementar (76,67%), saneamento (63,33%) 

e saúde urbana (51,67%). 

 

 

Figura 57 - Grau de insatisfação da condição socioambiental das famílias com IPCSA-ICOb – DAICO 

 

Em geral, estes dados reforçam a tese de que apesar dos vultosos 

investimentos de recursos públicos para promover atividades industriais na região de 

Icoaraci, ainda não foi possível perceber o reflexo na melhoria de vida dos moradores 

locais, sobretudo, na criação de emprego e trabalho. Numa região dotada com tantas 

industriais tornam-se necessárias políticas públicas que estimulem a formação técnica 

especializada na região, principalmente entre os jovens e adolescentes no sentido de 

disponibilizar mão de obra local qualificada que atenda às necessidades específicas 
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das empresas. Atualmente é exigida cada vez mais qualificação específica para o 

mercado formal de trabalho, principalmente nas industriais.  

O sucesso de um distrito industrial na promoção da melhoria na qualidade de 

vida local não se baseia apenas na instalação de um conjunto de empresas, mas 

resulta de uma integração especial da vontade política, interesse empresarial e 

participação ativa das instituições e centros de pesquisa local. Investir na 

modernização das escolas técnicas da região, construção de novas escolas técnicas 

e promover convénios com instituições de ensino superior local são algumas das 

maneiras que o poder público pode atuar. Em Icoroaci, a maioria dos moradores tem 

o Ensino Médio completo e para uma empresa comprometida com a responsabilidade 

social é viável adotar e implementar programas especiais de formação para esta 

população, principalmente aos jovens para serem absorvidos no mercado formal de 

trabalho. 

Outro fator de grande insatisfação é cidadania (fator 6), principalmente no 

componente “participação em ações coletivas em defesa do meio ambiente”. O fator 

5 (renda complementar, principalmente na variável participação em programas sociais 

do governo em alfabetização) também merece atenção especial. Estes programas 

sociais do governo federal, apesar das suas limitações, são importantes e têm 

contribuído decisivamente como instrumento impulsor da inclusão social de um 

contingente significativo de brasileiros nos últimos anos. Este baixo alcance dos 

programas de transferência de rendimentos do governo na região talvez se deva à 

falta de autonomia política do Icoaraci. Apesar de possuir uma população maior que 

muitos municípios paraenses por ser um Distrito Administrativo do município de 

Belém, o Icoaraci têm o tratamento de um bairro.  

Em fim, os resultados obtidos permitiram identificar individualmente os aspetos 

das condições socioambientais em que os moradores dos diversos bairros que 

constituem o DAICO estão mais insatisfeitos, inclusive com as respetivas magnitudes. 

Neste contexto, estes dados podem servir como instrumento orientador de ações de 

políticas públicas para adequar e planear as estratégias das práticas de 

responsabilidade socioeconómica e ambiental das empresas em atividade no parque 

industrial de Icoaraci, no sentido de melhorar a condição de vida da população local. 
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CONCLUSÃO 7 
 

DISTRITO INDUSTRIAL DE ICOARACI E DESENVOLVIMENTO REGIONAL: 

prática de responsabilidade socioambiental de empresas e a percepção dos moradores sobre a 

condição socioambiental local 
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7. CONCLUSÃO 

Para as empresas, a análise fatorial possibilitou a extração de cinco fatores 

latentes que representam as correlações entre o conjunto de variáveis utilizadas para 

analisar as práticas de responsabilidade socioambiental das empresas no DAICO. Os 

fatores foram configurados com as seguintes dimensões de ordem decrescente da 

variância total, ou seja, de importância para as práticas de responsabilidade 

socioambiental empresarial (segundo os critérios utilizados neste trabalho): 

responsabilidade socioambiental empresarial, práticas de gestão competitiva e 

tecnológica, gestão de conhecimento e sustentabilidade, gestão ambiental de 

resíduos e eco eficiência.  

Os fatores mostraram que a maioria das empresas em atividade no DAICO não 

divulgam o seu “balanço social” (algumas nem sabem do que se trata), não adotam 

projetos socioambientais sistemáticos (confundem-nos com práticas filantrópicas) e 

possuem pouco conhecimento sobre as práticas de sustentabilidade e de 

responsabilidade socioambiental. O meio mais comum que a maioria das empresas 

madeireiras utiliza para descartar os seus resíduos industriais é através da queima 

para gerar calor. A reciclagem ainda não é uma prática muito comum na gestão dos 

resíduos e poucas empresas investem na tecnologia para melhorar a qualidade dos 

produtos e/ou serviços. 

Em relação ao índice de responsabilidade socioambiental os dados revelaram 

que das 41 empresas analisadas, somente 02 (E04ICO e E29ICO) obtiveram IRSAE 

alto com valores positivos de pontuações fatoriais nas três primeiras dimensões mais 

importantes (entre os critérios adotados neste trabalho). Para estas empresas, isto 

representa práticas socioambientais empresariais satisfatórias nas dimensões: 

responsabilidade socioambiental, gestão estratégica e sustentabilidade e gestão 

ambiental de resíduos. Outras 10 empresas apresentaram IRSAE considerado 

moderado, ou seja, estas empresas precisam de mais apoio e empenho para 

desenvolver práticas de produção comprometidas com os princípios de 

sustentabilidade e de responsabilidade social.  

O último grupo de 29 empresas apresenta IRSAE baixa, o que significa dizer 

que mais de 70% das empresas presentes no DAICO ainda não despertou para a 

importância das práticas de responsabilidade socioambiental na atividade 
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empresarial. Estas empresas apresentaram sinais negativos de pontuações fatoriais 

em três ou mais dimensões e os poucos valores positivos de pontuação fatorial 

apresentados são de magnitude baixa. A maior dificuldade para estas empresas está 

na dimensão da responsabilidade socioambiental por não possuírem “balanço social” 

e incapacidade de adotar projetos socioambientais contínuos e sistemáticos. Outra 

dificuldade está na dimensão gestão competitiva, quase todas as empresas do grupo 

não adotam práticas de reciclagem e nem investem em tecnologia para inovar e 

melhorar a qualidade dos seus produtos e serviços. As dificuldades nas dimensões 

conhecimento e sustentabilidade e gestão ambiental de resíduos estão relacionadas 

com a falta de conhecimento.  

Em relação aos dados obtidos na comunidade, a análise fatorial permitiu a 

extração de 7 fatores que indicaram as correlações entre o conjunto de variáveis 

adotadas neste trabalho para analisar a perceção dos moradores sobre as condições 

socioambiental no DAICO. A configuração dos fatores foi nas seguintes condições 

socioambientais: vida familiar, escola pública, produção familiar, saúde urbana, 

rendimento complementar, cidadania e saneamento básico. Os fatores revelaram 

alguns dados que merecem atenção, principalmente por se tratar de um espaço 

dotado de diversas atividades empresariais, a saber:  

 baixo índice de moradores com alguma formação técnica 

profissionalizante;  

 baixo índice de empregabilidade dos moradores nas empresas (menos 

de 10%); 

 baixo índice de trabalhadores com carteira assinada (quase 60% 

trabalham como autónomos e a maioria na informalidade);  

 baixo índice de consciência cidadã (mais de 80% dos entrevistados 

nunca participaram, por exemplo, ee movimentos sociais na 

comunidade); 

 condições degradante em termos de infraestruturas em saneamento 

básico (esgoto, lixo etc.). 

 Em relação ao índice de perceção da condição socioambiental dos moradores, 

somente uma família (F231TE) obteve IPCSA-ICO considerada alta. Esta família, 

moradora do bairro do Tenoné, apresentou sinais positivos em seis das sete 
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pontuações fatoriais extraídas para analisar a condição socioambiental do DAICO. O 

segundo grupo congrega 189 famílias com IPCSA-ICO considerado moderado, que 

corresponde à perceção socioambiental “não mudou” ou “não alterou”. Muitas famílias 

deste subgrupo possuem 03 ou mais sinais negativos de pontuações fatoriais e o 

bairro de Maracacuera destaca-se neste grupo por agregar o maior número de 

famílias com 92,59%, seguido pelo bairro de Ponta Grossa (84,21%), Campina 

(83,87%) e Parque Guajará (80,77%).  

O terceiro e último grupo de famílias apresenta índices considerados baixos 

(IPCSA-ICO < 0,4000) e engloba 60 famílias (24%). A maioria das famílias neste grupo 

possuem 04 ou mais sinais negativos de pontuações fatoriais, e inclusive as poucas 

pontuações com sinais positivos são de baixa magnitude. Destacaram-se no grupo os 

bairros de Cruzeiro, Paracuri e Tenoné por agregaram o maior número de famílias, 

37%, 36% e 33% respetivamente.  

Os dados acima levantados (empresas/comunidade) são bastante 

perturbadores e merecem reflexões. Demonstram que a política organizacional 

praticada pela maioria das empresas presentes no DAICO é ineficiente perante os 

desafios das condições socioambientais na região e, portanto, incapaz de promover 

um desenvolvimento sustentável na região. Após mais de 30 anos em funcionamento, 

ainda não foi possível perceber o reflexo do empreendimento na melhoria das 

condições de vida da população local. A situação do DAICO retrata em larga margem 

as condições socioambientais encontradas noutras regiões do estado onde também 

foram implementados outros projetos de distritos industriais (Ananindeua, Barcarena, 

Marabá e Santarém).  

Neste contexto, torna-se necessário rever toda estratégia de funcionamento 

destes empreendimentos, que além dos incentivos fiscais e investimentos em 

infraestruturas, talvez haja a necessidade de criar conjuntos de outras iniciativas 

complementares para consolidar as atividades industriais nas regiões do estado 

capazes de promover o necessário crescimento e desenvolvimento socioeconómico 

regional sustentável. 
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7.1. Sugestões 

Analisando alguns distritos industriais bem sucedidos no mundo e no Brasil, 

alguns fatores parecem preponderantes para o sucesso desta modalidade produtiva 

no desenvolvimento socioeconómico local, podem ser iniciativas auxiliadoras para ter 

um sistema de produção industrial local desenvolvido e competitivo, capazes de gerar 

trabalho e rendimento local e consequentemente melhorar as condições de vida dos 

moradores: 

 promover fortes redes (networks) entre as empresas para aumentar as 

sinergias locais e fortalecer a competividade cooperativa entre as 

empresas e valorizar o esforço coletivo; 

 implementar fortes esquemas de cooperação e de colaboração entre as 

empresas e instituições e centros de pesquisa locais que podem dar 

apoio e suporte aos agentes produtivos no desenvolvimento e difusão 

de tecnologias inovadoras em diversas áreas da produção industrial 

(conservação de energia, processos industriais não poluentes, 

tratamento de efluentes etc.), assim como promover cursos que 

atendam às necessidades específicas das empresas locais; 

 investir na formação de mão de obra local, principalmente na de faixa 

etária mais nova aproveitando a população jovem abundante com o 

ensino médio completo; 

 promover eventos (minicursos, palestras, oficinas etc.) envolvendo 

temas sobre práticas de sustentabilidade e responsabilidade 

socioambiental junto ao segmento empresarial do DI. Estes eventos 

podem ser promovidos pelos órgãos do governo em conjunto com as 

Universidades e as ONGs. 

 firmar o apoio do governo local no sentido de promover políticas públicas 

que estejam em sintonia com as atividades desenvolvidas nos distritos 

industriais. O governo pode atuar como difusor de tecnologias por meio 

de ações conjuntas com os centros de pesquisa locais cujos currículos 

estão vinculados às necessidades das empresas locais.  
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 vincular os incentivos governamentais a praticas produtivas 

comprometidas com o desenvolvimento sustentável, socialmente e 

ambientalmente. 

 sensibilizar os moradores quanto a importância de ter autonomia 

económica e política, porque por pertencer o município de Belém o 

DAICO com uma população maior que muitos municípios paraenses, 

acaba por receber o tratamento de políticas públicas de um bairro. 

Nos últimos anos muitas empresas, em diversos países do mundo e em 

diversas regiões no Brasil, adotam ações voltadas para o bem estar da comunidade 

e estão cada vez mais empregadas na produção de maneira ética, transparente e 

socialmente responsável. Isso tem gerado nos meio académicos interrogações a 

respeito das vantagens que a adoção destas práticas podem proporcionar para as 

empresas. Para Arantes (2006, p. 7), ao investir em responsabilidade social e no 

desenvolvimento sustentável, as empresas contribuem não só para reduzir as 

desigualdades sociais existentes e minimizar os impactos negativos que suas 

atividades podem causar para o meio-ambiente, mas também garantem a perenidade 

do próprio negócio ao conquistar a preferência dos investidores e consumidores. 

No caso específico do Brasil, além das vantagens acima citadas, a prática de 

responsabilidade social empresarial carrega outros ingredientes que a torna mais uma 

oportunidade de atenuar e evitar alguns erros recorrentes na história do 

desenvolvimento industrial no país como bem aponta Passador (2002, p. 1):  

 

“O Brasil, por exemplo, em inúmeras oportunidades ao longo da sua história 
perdeu a oportunidade de construir um desenvolvimento integral do povo e do 
país. Essa dissociação cavou abismos, gerou contrastes e produziu 
disparidades internas e externas. O Brasil econômico continua muito distante 
do Brasil social, marcado pela polarização social crescente, desintegração 
social e violência. As enormes carências e desigualdades sociais existentes no 
país dão à responsabilidade social empresarial relevância ainda maior”. 
(Passador, 2002, p. 1). 

 

Infelizmente, apesar dos enormes benefícios que a prática de RSAE pode 

trazer para as comunidades locais, muitas empresas do Pará especialmente no 

DAICO, além de não terem consciência de que as suas ações são fundamentais para 

o desenvolvimento sustentável das regiões do estado, também não contemplam as 
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vantagens competitivas (acesso aos créditos, financiamentos etc.) no mercado. A 

gestão socioambiental empresarial tornou-se uma ferramenta de produção estratégica 

cujo resultado é lento mas que não permite retrocessos como comenta Moreira (2001, 

como citado em Piva et al., 2007, p. 24) que ao implementar um sistema de Gestão 

Ambiental como forma de gestão das atividades organizacionais, deve-se lembrar que 

o compromisso passa a ser permanente pois exige uma mudança definitiva da antiga 

cultura e das velhas práticas. 

 A adoção de práticas socioambientais não pode depender exclusivamente da 

boa vontade das empresas, carece da sensibilização dos moradores de Icoaraci e da 

sociedade em geral sobre a importância do exercício de cidadania ao comprar 

serviços e produtos das empresas que adotam ações socioambientais. Para Martini 

(1991, p. 36), “(.....), em geral, a logica de maximização de lucro prevalece quando da 

ausência de restrições legais ou Institucionais e, principalmente, na ausência de 

pressão por parte de grupos sociais mais afetados”.  

O Estado do Pará tem um grande peso económico na região amazónica e, por 

conseguinte, enormes desafios e oportunidades no âmbito socioambiental. Segundo 

Weber (1999 como citado em Piva et al., 2007, p. 23), o setor empresarial é um dos 

últimos grupos a integrar a luta pela preservação do meio ambiente, mas talvez, o 

setor que traz resultados mais diretos em menos tempo. Neste contexto, para 

encontrar soluções sociais e ambientalmente corretas e economicamente viáveis é 

indispensável estimular iniciativas espontâneas por parte das empresas em atividade 

na região, que abracem esta causa e adotem uma agenda ambiental comprometida 

com a criação de emprego e rendimentos, mas respeitando o meio ambiente local.  

O conjunto de medidas acima sugeridas são rotina em diversos distritos 

industriais bem sucedidos no mundo e em outras regiões do Brasil e, portanto, a 

inovação reside em aplicá-las no distrito industrial de Icoaraci. As medidas devem ser 

encaradas como sugestões que podem ser ajustadas ao tamanho e à capacidade 

financeira de cada empresa. 
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7.2 Limitações do trabalho 

As limitações deste estudo foram duas. A primeira limitação deve-se ao 

tamanho gigantesco do estado, aliado às precárias infraestruturas de vias rodoviárias 

e de transporte que inviabilizariam um estudo em todos os distritos industriais do 

estado em tempo hábil. A segunda foi a não participação de um maior número das 

grandes empresas presentes no DI de Icoaraci. Como as empresas não podiam ser 

identificadas individualmente, somente as suas atividades, estas seriam facilmente 

identificadas já que em geral as suas atividades são únicas na DI. 

 

7.3 Contribuições e futuros trabalhos 

 

As principais contribuições deste estudo são: 

• Identificação das forças e das fragilidades individuais das empresas em atividade no 

DI de Icoaraci no que tange às práticas de RSAE. Isto pode servir de auxílio às 

empresas no sentido de atuar e/ou superar as deficiências apontadas no conjunto das 

dimensões (e as suas variáveis agregadas) consideradas e assim elevarem-se ao 

patamar de alto desempenho de práticas socioambientais.  

• Identificação individual dos aspetos das condições socioambientais mais 

problemáticas nos bairros que constituem o  DAICO, ou seja, os aspetos em que as 

famílias nos diversos bairros do DAICO estão mais insatisfeitos, inclusive com as 

respetivas magnitudes. Isto pode auxiliar a elaboração de políticas públicas e/ou 

ações empresarias específicas que possam contribui para melhorar a qualidade de 

vida dos moradores. 

• Permitiu atribui índices para avaliar as práticas de RSA das empresas de Icoaraci e 

a PCSA pelos moradores do DAICO. Importa aqui citar Porter & Kramer (2006, p. 1). 

Para estes autores, apesar das metodologias de classificação das empresas 

conforme o seu desempenho de responsabilidade social empresarial (RSE) serem às 

vezes questionáveis, esses índices atraem publicidades consideráveis e como 

resultado, a prática de RSE tem-se tornando uma prioridade inevitável para as 

empresas  

 

https://hbr.org/search?term=michael+e.+porter
https://hbr.org/search?term=michael+e.+porter
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Para futuros trabalhos, este estudo faz parte de um projeto maior sobre as 

condições socioambientais em todos os 5 DI implantados no estado do Pará, portanto, 

esta metodologia será aplicada no estudo das condições socioambientais nas outras 

regiões do estado onde foram implementado os outros projetos dos distritos industriais 

(Ananindeua, Barcarena, Marabá e Santarém). 
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9. APÊNDICE 

 

 

Tabela 16 - Valores dos escores fatoriais, padronizados e IPCSA-ICO, RMB 

FAMÌLIAS FAC1_1 
  

FAC2_1 FAC3_1 FAC4_1 FAC5_1 FAC6_1 FAC7_1 FAC1p FAC2p FAC3p FAC4p FAC5p FAC6p FAC7p 
IPCSA-

ICO 

F231TE 1,2469   0,6874 2,3230 0,9630 0,7315 -0,2672 0,3606 0,8811 0,5998 0,8828 0,8700 0,4709 0,2533 0,4672 0,7013 

F129MA 1,5897   1,7587 0,9622 0,1062 -1,1036 -0,9265 1,8654 0,9542 0,8831 0,5264 0,6855 0,0496 0,1254 0,8210 0,6832 

F208PGR 1,1028   0,8737 2,2893 1,1240 -1,0153 -0,0217 1,0510 0,8504 0,6491 0,8740 0,9047 0,0699 0,3009 0,6295 0,6800 

F17AN 1,1973   2,2009 0,4038 0,4335 0,6266 -0,9391 -0,4379 0,8705 1,0000 0,3801 0,7560 0,4468 0,1229 0,2795 0,6669 

F40AG 0,9873   0,7681 1,6886 0,6702 1,9752 -0,4058 -1,4160 0,8258 0,6212 0,7166 0,8070 0,7564 0,2264 0,0495 0,6536 

F50AG 1,6392   0,1703 1,1709 -1,4435 2,0694 2,6774 -1,3848 0,9648 0,4631 0,5811 0,3518 0,7780 0,8243 0,0568 0,6467 

F192PG 0,4541   1,0143 2,5330 1,5664 -1,0655 0,3233 -0,1818 0,7120 0,6862 0,9378 1,0000 0,0583 0,3678 0,3397 0,6466 

F133MA 1,4751   0,4780 -0,8477 0,7293 2,0203 -0,6456 2,1069 0,9298 0,5444 0,0523 0,8197 0,7667 0,1799 0,8778 0,6444 

F10AN 1,2379   0,8900 1,9275 1,1221 -0,8750 -0,7164 -0,3342 0,8792 0,6534 0,7792 0,9043 0,1021 0,1661 0,3038 0,6437 

F116CR 1,2780   0,7681 1,1054 0,6555 -0,2089 -1,0837 1,4822 0,8878 0,6212 0,5639 0,8038 0,2550 0,0949 0,7309 0,6429 

F131MA 1,4754   1,0410 -0,8736 0,6723 2,4643 -0,3328 -0,4707 0,9299 0,6933 0,0456 0,8074 0,8686 0,2405 0,2717 0,6388 

F72CA 0,8415   0,7434 2,5553 0,6114 0,1033 -0,9122 -0,6113 0,7946 0,6146 0,9437 0,7943 0,3266 0,1282 0,2387 0,6351 

F132MA -1,0835   1,7307 2,0705 0,8736 1,5526 0,8063 0,0052 0,3840 0,8757 0,8167 0,8508 0,6594 0,4615 0,3836 0,6233 

F165PA 1,2951   1,9694 -0,8897 0,4765 -1,2001 -0,0482 1,1625 0,8914 0,9388 0,0413 0,7653 0,0275 0,2957 0,6557 0,6179 

F128MA 0,3514   1,2384 1,1033 0,2053 0,6247 -0,1150 0,4476 0,6901 0,7455 0,5633 0,7069 0,4464 0,2828 0,4876 0,6120 

F198PGR 0,6460   1,6143 -0,2799 0,5113 0,2139 -0,7789 1,6968 0,7529 0,8449 0,2011 0,7728 0,3521 0,1540 0,7814 0,6117 

F86CA 1,2631   0,7402 -0,7798 0,8126 1,9844 0,0049 -0,4753 0,8846 0,6138 0,0701 0,8376 0,7585 0,3060 0,2707 0,6107 

F114CR 0,7089   0,6227 1,0029 -0,4607 0,1115 0,5041 2,0126 0,7664 0,5827 0,5371 0,5634 0,3285 0,4028 0,8556 0,6104 

F41AG 1,2172   1,5439 0,2635 -1,9369 1,7340 -0,9567 0,0822 0,8748 0,8263 0,3434 0,2455 0,7010 0,1195 0,4018 0,6070 

F143MA 1,2239   1,9036 0,2799 -1,1993 -0,7619 0,3537 0,0035 0,8762 0,9214 0,3477 0,4043 0,1281 0,3737 0,3832 0,6054 

F187PG 1,3903   -1,0675 2,7346 0,4123 -0,5033 -1,1564 1,7601 0,9117 0,1358 0,9906 0,7514 0,1874 0,0808 0,7963 0,6053 

F55AG 0,9285   1,6796 -0,5757 -1,5987 0,9376 3,4260 -1,0247 0,8132 0,8621 0,1236 0,3183 0,5182 0,9695 0,1415 0,6046 

F173PG 0,9879   1,7651 0,1897 -0,8576 0,0886 -1,3068 1,2014 0,8259 0,8848 0,3241 0,4779 0,3233 0,0516 0,6649 0,6040 

F6AN 0,8877   1,5766 0,9218 -0,5833 -0,7805 -0,2969 0,4370 0,8045 0,8349 0,5158 0,5370 0,1238 0,2475 0,4852 0,6021 

F46AG 1,4004   1,7300 0,7268 -2,2329 -0,0549 -1,1746 0,6188 0,9139 0,8755 0,4647 0,1817 0,2903 0,0773 0,5279 0,6019 

F199PGR -0,4185   1,5988 0,5593 0,1187 2,3140 -0,9689 1,1646 0,5259 0,8408 0,4209 0,6882 0,8341 0,1172 0,6562 0,5987 

F161PA 0,1318   0,7150 0,4458 0,8079 1,3157 -0,2273 1,4894 0,6433 0,6071 0,3911 0,8367 0,6050 0,2610 0,7326 0,5965 

F201PGR 1,0748   0,6730 -0,8817 0,3764 -0,1488 1,5511 1,5204 0,8444 0,5960 0,0434 0,7437 0,2688 0,6059 0,7399 0,5922 

F58CA 0,8450   -1,0932 1,8942 0,0130 -0,3460 2,3801 1,1976 0,7954 0,1290 0,7705 0,6654 0,2235 0,7667 0,6640 0,5790 

F163PA 0,0489   0,6665 1,0781 0,2919 -0,6441 2,4136 0,6253 0,6256 0,5943 0,5567 0,7255 0,1551 0,7732 0,5294 0,5785 

F200PGR 0,2359   0,7457 0,5833 0,5842 1,4029 -0,9152 0,2717 0,6655 0,6152 0,4271 0,7885 0,6250 0,1276 0,4463 0,5730 

F85CA 0,9510   -1,1147 2,0245 0,0115 -0,3593 2,3670 0,2956 0,8180 0,1233 0,8046 0,6651 0,2205 0,7641 0,4519 0,5722 

F100CR 0,8618   0,7772 -0,8584 0,2214 0,2896 1,8362 0,2287 0,7990 0,6236 0,0495 0,7103 0,3694 0,6612 0,4362 0,5720 

F232TE 0,7920   0,9262 0,3280 0,1680 0,0644 -0,2014 -0,1112 0,7841 0,6630 0,3603 0,6988 0,3177 0,2660 0,3563 0,5717 

F148PA 1,4168   0,9777 -0,9434 0,6686 -1,0931 -0,0200 0,5096 0,9174 0,6766 0,0273 0,8067 0,0520 0,3012 0,5022 0,5693 

F206PGR 1,4168   0,9777 -0,9434 0,6686 -1,0931 -0,0200 0,5096 0,9174 0,6766 0,0273 0,8067 0,0520 0,3012 0,5022 0,5693 
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F122MA -0,4390   -0,0124 2,1920 0,8726 2,0768 -0,1188 -0,6104 0,5215 0,4148 0,8485 0,8506 0,7797 0,2820 0,2389 0,5669 

F138MA -0,4390   -0,0124 2,1920 0,8726 2,0768 -0,1188 -0,6104 0,5215 0,4148 0,8485 0,8506 0,7797 0,2820 0,2389 0,5669 

F59CA 1,1765   0,3190 -0,8437 0,3407 -0,1465 1,5663 0,5320 0,8661 0,5024 0,0534 0,7360 0,2693 0,6089 0,5075 0,5635 

F223TE 0,3573   1,2142 1,1934 1,0832 -1,3197 0,5430 -1,6264 0,6914 0,7391 0,5869 0,8959 0,0000 0,4104 0,0000 0,5629 

F121MA 0,2342   1,3656 0,3658 -2,3870 0,2015 2,5049 0,9011 0,6651 0,7791 0,3702 0,1486 0,3492 0,7909 0,5943 0,5615 

F115CR -0,0612   1,5711 -0,7030 0,6944 2,3162 0,0375 -1,2823 0,6021 0,8335 0,0902 0,8122 0,8346 0,3124 0,0809 0,5612 

F153PA -0,1918   0,5211 -0,6062 0,5198 2,0491 3,0685 -0,1716 0,5742 0,5558 0,1156 0,7746 0,7733 0,9002 0,3421 0,5607 

F207PGR 1,4500   1,0467 -0,8876 0,7206 -1,1105 0,0281 -0,5090 0,9244 0,6948 0,0419 0,8178 0,0480 0,3105 0,2627 0,5598 

F110CR 0,8282   0,9942 -0,9201 0,6178 -0,5784 0,3129 0,6485 0,7918 0,6809 0,0334 0,7957 0,1702 0,3658 0,5349 0,5517 

F101CR 0,6036   1,6593 -1,0140 0,0159 -0,5494 0,1505 0,6580 0,7439 0,8568 0,0088 0,6661 0,1768 0,3343 0,5371 0,5513 

F154PA 0,4462   0,9878 -0,1510 0,7995 -0,4186 1,0639 -0,6663 0,7103 0,6792 0,2348 0,8348 0,2069 0,5114 0,2257 0,5499 

F135MA 0,4345   -0,9753 2,0022 -0,3939 -0,1047 2,1559 0,9283 0,7078 0,1602 0,7988 0,5778 0,2789 0,7232 0,6007 0,5497 

F73CA 0,0630   1,2539 -0,7824 1,0067 0,4485 0,0921 0,5848 0,6286 0,7496 0,0694 0,8795 0,4059 0,3229 0,5199 0,5495 

F196PGR -0,1927   1,3224 1,0480 0,4956 -1,1510 -0,0507 0,4822 0,5740 0,7677 0,5489 0,7694 0,0387 0,2952 0,4958 0,5468 

F20AN 1,3565   0,0606 0,5092 0,2276 -0,7988 -0,9247 0,2278 0,9045 0,4341 0,4077 0,7117 0,1196 0,1257 0,4360 0,5465 

F21AN -0,1963   0,8004 0,6599 0,6291 1,9739 -0,9677 -0,7051 0,5733 0,6297 0,4472 0,7981 0,7561 0,1174 0,2166 0,5464 

F158PA 0,8776   0,8374 -0,8359 0,4208 -0,2567 0,4593 0,1409 0,8024 0,6395 0,0554 0,7533 0,2440 0,3942 0,4155 0,5456 

F126MA 1,1028   -0,9246 1,2836 -0,0656 -0,7366 -0,5214 2,2411 0,8504 0,1736 0,6106 0,6485 0,1338 0,2039 0,9094 0,5450 

F142MA 1,1028   -0,9246 1,2836 -0,0656 -0,7366 -0,5214 2,2411 0,8504 0,1736 0,6106 0,6485 0,1338 0,2039 0,9094 0,5450 

F155PA -0,3739   0,9956 1,3914 0,8743 -0,9038 0,1311 0,0586 0,5354 0,6813 0,6388 0,8509 0,0955 0,3305 0,3962 0,5408 

F194PG 0,8440   -0,8692 0,6041 0,2506 0,5302 -0,2950 1,8247 0,7952 0,1882 0,4326 0,7166 0,4246 0,2479 0,8115 0,5406 

F203PGR 0,6297   0,7738 0,5343 0,1765 -0,9878 -1,2942 0,9904 0,7495 0,6226 0,4143 0,7007 0,0762 0,0541 0,6153 0,5394 

F13AN -0,0019   0,3013 -0,4852 0,7108 1,6920 1,7418 -0,3947 0,6147 0,4977 0,1473 0,8157 0,6914 0,6429 0,2896 0,5373 

F253TE -0,8460   0,7606 0,7215 0,3846 -0,7794 2,9954 1,4614 0,4347 0,6192 0,4633 0,7455 0,1240 0,8860 0,7260 0,5370 

F164PA 0,3170   0,9183 -0,7556 0,7169 1,2419 -0,1157 -0,8639 0,6828 0,6609 0,0765 0,8170 0,5880 0,2826 0,1793 0,5313 

F134MA 1,0595   -0,5786 2,0157 0,4406 -0,7303 -0,7147 -1,2852 0,8411 0,2651 0,8023 0,7575 0,1353 0,1665 0,0802 0,5303 

F123MA -0,6034   1,7979 -0,6979 0,3823 1,7110 -1,0463 0,3538 0,4864 0,8934 0,0916 0,7450 0,6957 0,1022 0,4656 0,5292 

F139MA -0,6034   1,7979 -0,6979 0,3823 1,7110 -1,0463 0,3538 0,4864 0,8934 0,0916 0,7450 0,6957 0,1022 0,4656 0,5292 

F7AN 0,7635   0,9935 1,1074 -1,7761 0,0778 -1,1103 -0,8692 0,7780 0,6807 0,5644 0,2801 0,3208 0,0897 0,1780 0,5252 

F75CA 0,9930   -0,9446 -0,4383 0,7383 2,2115 -0,1291 -0,3212 0,8270 0,1683 0,1596 0,8217 0,8106 0,2800 0,3069 0,5242 

F127MA 1,2120   1,3014 -0,6944 -0,5128 -1,2889 0,4145 -1,1944 0,8737 0,7622 0,0925 0,5522 0,0071 0,3855 0,1016 0,5235 

F240TE 0,7126   0,7120 -0,8160 -2,3302 1,1175 3,5706 -1,0124 0,7671 0,6063 0,0606 0,1608 0,5595 0,9976 0,1444 0,5222 

F3AN -0,8029   0,8195 0,7202 0,7060 2,0214 -0,7503 -0,6420 0,4439 0,6347 0,4630 0,8147 0,7670 0,1596 0,2315 0,5182 

F119MA -0,1203   0,5161 -0,2367 -0,7034 1,8063 -0,0121 0,9344 0,5895 0,5545 0,2124 0,5111 0,7176 0,3027 0,6021 0,5141 

F218TE 1,0892   0,2383 -0,5500 -1,5156 0,1826 -0,6610 1,7410 0,8475 0,4811 0,1303 0,3362 0,3449 0,1769 0,7918 0,5134 

F182PG 0,6770   -1,1920 1,7993 0,9795 -0,7976 -0,0702 0,0142 0,7596 0,1029 0,7456 0,8736 0,1198 0,2915 0,3857 0,5127 

F81CA 1,2109   -0,0947 -0,7274 1,2415 0,2989 -1,0302 -0,9955 0,8734 0,3930 0,0838 0,9300 0,3716 0,1053 0,1484 0,5122 

F26AN 0,2680   1,1550 -0,7723 0,4749 -0,3131 0,4465 -0,5594 0,6723 0,7234 0,0721 0,7649 0,2311 0,3917 0,2509 0,5119 

F103CR 0,1977   0,9421 -0,5615 1,0635 0,1458 -0,6199 -0,5828 0,6573 0,6671 0,1273 0,8917 0,3364 0,1849 0,2454 0,5118 

F31AG 0,7478   -0,4173 -0,5071 0,8116 0,5296 1,0015 -0,4776 0,7747 0,3077 0,1415 0,8374 0,4245 0,4993 0,2701 0,5104 

F113CR 0,4922   0,7188 0,2519 -0,7608 -0,3125 -1,5271 1,0738 0,7201 0,6081 0,3403 0,4988 0,2312 0,0089 0,6349 0,5086 

F183PG 0,9306   -0,9354 0,6893 1,0855 -0,7392 -0,1802 0,1901 0,8137 0,1707 0,4549 0,8964 0,1333 0,2701 0,4271 0,5085 

F179PG 0,3688   0,6420 -0,8130 0,3131 0,1949 -1,5730 1,6961 0,6938 0,5878 0,0614 0,7301 0,3477 0,0000 0,7812 0,5082 

F36AG 0,7609   0,0588 0,5107 -1,4274 1,1018 0,1219 -0,9934 0,7775 0,4336 0,4081 0,3552 0,5559 0,3287 0,1488 0,5063 
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F39AG 0,1657   1,0004 0,5162 0,1367 -0,3758 -1,2142 -0,5889 0,6505 0,6826 0,4096 0,6921 0,2167 0,0696 0,2440 0,5062 

F22AN -0,2944   -0,7546 1,3517 0,7947 2,1299 0,0470 -0,9362 0,5523 0,2185 0,6284 0,8338 0,7919 0,3142 0,1623 0,5051 

F69CA 0,4656   -0,2104 -0,2913 -0,8920 0,3921 1,6377 1,1125 0,7145 0,3624 0,1981 0,4705 0,3930 0,6227 0,6440 0,5046 

F74CA 0,6596   0,8617 -0,9766 -0,6213 -0,6522 0,2632 0,8984 0,7558 0,6459 0,0186 0,5288 0,1532 0,3561 0,5937 0,5040 

F68CA -0,1041   0,9834 -0,6096 0,6691 0,2309 -0,7820 0,5861 0,5929 0,6781 0,1147 0,8068 0,3560 0,1534 0,5202 0,5040 

F136MA -0,3830   1,2203 -0,6367 0,3912 1,3097 -0,2964 -0,5013 0,5334 0,7407 0,1076 0,7469 0,6036 0,2476 0,2646 0,5033 

F24AN 0,2005   -0,7421 1,9747 0,1404 -0,0464 -0,9104 0,4313 0,6579 0,2218 0,7916 0,6929 0,2923 0,1285 0,4838 0,5025 

F4AN -0,8387   1,0093 -0,6540 1,2778 0,7008 0,4776 0,3744 0,4362 0,6849 0,1031 0,9379 0,4638 0,3977 0,4704 0,4985 

F25AN 0,5333   -0,9772 -0,4030 0,5899 2,4651 -0,6963 0,2685 0,7289 0,1597 0,1688 0,7897 0,8688 0,1700 0,4456 0,4984 

F60CA -0,1694   0,8488 -0,5303 0,8952 1,2325 -0,8527 -0,8480 0,5790 0,6425 0,1355 0,8554 0,5859 0,1397 0,1830 0,4973 

F212PGR -0,2012   0,8939 0,4130 0,0565 -1,1026 1,5372 -0,6549 0,5722 0,6544 0,3825 0,6748 0,0498 0,6032 0,2284 0,4970 

F96CR -0,7449   0,9429 2,5517 -0,5488 -1,0849 -0,9162 -0,1395 0,4562 0,6674 0,9427 0,5445 0,0539 0,1274 0,3496 0,4959 

F62CA 0,8076   -0,9648 1,2677 -0,4509 -0,1243 -1,1441 0,9349 0,7874 0,1630 0,6064 0,5655 0,2744 0,0832 0,6022 0,4946 

F35AG 0,5121   0,9157 -1,0005 0,0823 -1,1144 -0,7383 1,2749 0,7244 0,6602 0,0123 0,6804 0,0471 0,1619 0,6822 0,4940 

F239TE 0,8525   1,2182 -0,9305 -1,2822 -0,1256 0,2912 -1,2407 0,7970 0,7401 0,0307 0,3865 0,2741 0,3616 0,0907 0,4935 

F98CR 0,5168   -0,9397 0,4476 -0,1723 -0,6737 1,5211 1,4044 0,7254 0,1696 0,3916 0,6255 0,1483 0,6001 0,7126 0,4931 

F104CR -0,6140   0,9589 0,5566 0,3367 -0,9870 1,5418 -0,4079 0,4842 0,6716 0,4201 0,7352 0,0764 0,6041 0,2865 0,4930 

F249TE 1,5324   -1,2969 -0,7464 1,1961 0,8781 0,1630 -1,5635 0,9420 0,0751 0,0789 0,9202 0,5045 0,3367 0,0148 0,4921 

F204PGR 0,2899   -0,8750 -0,7597 0,4419 1,5361 0,2604 1,6669 0,6770 0,1867 0,0754 0,7578 0,6556 0,3556 0,7743 0,4909 

F171PG -1,2392   0,6956 1,8900 -1,3848 0,2245 1,3012 0,7434 0,3508 0,6020 0,7694 0,3644 0,3545 0,5574 0,5572 0,4898 

F184PG 0,1216   -1,5465 -0,7498 0,7807 1,8279 2,0695 1,6428 0,6411 0,0091 0,0780 0,8308 0,7225 0,7065 0,7687 0,4897 

F219TE 0,4546   -0,4723 1,1133 -1,0274 -0,7266 0,8620 0,6117 0,7121 0,2932 0,5660 0,4414 0,1361 0,4723 0,5262 0,4891 

F130MA -1,0989   2,0206 -0,5897 1,3000 -0,6792 -0,3526 0,2475 0,3807 0,9523 0,1199 0,9426 0,1470 0,2367 0,4406 0,4883 

F159PA -0,0152   0,9435 -0,8803 -0,0182 -0,3547 1,6713 -0,5211 0,6119 0,6675 0,0438 0,6587 0,2215 0,6292 0,2599 0,4862 

F38AG 0,6645   1,0275 -0,7777 -1,1281 1,0614 -1,0271 -1,3922 0,7569 0,6897 0,0707 0,4197 0,5466 0,1059 0,0551 0,4850 

F34AG -0,1030   -0,1845 0,4873 0,2926 0,1983 -0,0308 0,4395 0,5932 0,3693 0,4020 0,7257 0,3485 0,2991 0,4858 0,4826 

F197PGR -0,9737   0,9510 -0,5862 0,8313 1,7993 0,0139 -0,5357 0,4074 0,6695 0,1208 0,8417 0,7160 0,3078 0,2565 0,4800 

F11AN -0,4643   -0,5256 2,1799 0,7744 -0,6717 -0,4930 0,0308 0,5161 0,2791 0,8453 0,8294 0,1488 0,2095 0,3896 0,4782 

F124MA -0,2030   1,5130 -0,6715 0,4088 -0,6096 0,4679 -1,5217 0,5718 0,8181 0,0985 0,7507 0,1630 0,3958 0,0246 0,4776 

F140MA -0,2030   1,5130 -0,6715 0,4088 -0,6096 0,4679 -1,5217 0,5718 0,8181 0,0985 0,7507 0,1630 0,3958 0,0246 0,4776 

F105CR -0,2254   -1,4363 0,5595 0,7491 2,1010 -0,1415 0,9679 0,5671 0,0383 0,4209 0,8240 0,7853 0,2776 0,6100 0,4773 

F30AG 0,5845   1,0129 -0,9704 0,0166 -1,1670 -0,6774 -0,1241 0,7398 0,6859 0,0202 0,6662 0,0351 0,1737 0,3532 0,4771 

F63CA -0,2785   -0,7491 0,8119 0,8702 0,1656 0,6365 0,2945 0,5557 0,2200 0,4870 0,8501 0,3410 0,4285 0,4516 0,4754 

F230TE 0,9162   -1,1356 0,5290 0,9972 -0,8197 -0,2589 -0,6165 0,8106 0,1178 0,4129 0,8774 0,1148 0,2549 0,2375 0,4718 

F193PG 0,9313   -1,5257 -0,7081 0,1871 -0,3687 0,6377 2,5103 0,8138 0,0147 0,0889 0,7029 0,2183 0,4288 0,9727 0,4717 

F14AN 0,7333   -0,6250 -0,6301 0,6708 -0,2259 0,3633 -0,0693 0,7716 0,2528 0,1093 0,8071 0,2511 0,3755 0,3661 0,4710 

F145PA -0,2780   -0,5698 0,7879 0,8086 -0,8326 0,3707 1,1695 0,5558 0,2674 0,4807 0,8368 0,1118 0,3770 0,6574 0,4707 

F112CR -0,6463   1,0571 -0,8661 0,5625 0,0187 0,0882 0,4583 0,4773 0,6976 0,0475 0,7838 0,3072 0,3222 0,4902 0,4679 

F67CA 0,9040   -1,2764 -0,9918 0,6129 -0,0672 -0,3740 2,1679 0,8080 0,0806 0,0146 0,7947 0,2875 0,2325 0,8922 0,4678 

F185PG 0,7459   -1,4375 -0,9033 0,3880 -0,5907 1,6430 2,2132 0,7743 0,0380 0,0378 0,7462 0,1674 0,6237 0,9028 0,4676 

F28AN 1,6734   -1,0754 -0,9269 0,6015 -0,8474 0,1786 -0,7271 0,9721 0,1337 0,0316 0,7922 0,1084 0,3397 0,2115 0,4669 

F250TE 1,6734   -1,0754 -0,9269 0,6015 -0,8474 0,1786 -0,7271 0,9721 0,1337 0,0316 0,7922 0,1084 0,3397 0,2115 0,4669 

F18AN 1,2441   -0,4951 -0,6457 0,4696 -0,9435 0,3526 -1,3116 0,8805 0,2872 0,1052 0,7638 0,0864 0,3735 0,0740 0,4652 

F80CA 1,6673   -1,0347 -0,8454 0,7711 -0,8296 0,2138 -1,3654 0,9708 0,1445 0,0529 0,8287 0,1125 0,3465 0,0614 0,4648 
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F71CA -0,1104   1,1156 -0,8621 0,5243 -0,7026 0,1911 -0,8771 0,5916 0,7130 0,0486 0,7756 0,1417 0,3421 0,1762 0,4648 

F52AG 0,5311   -1,5811 -0,7318 -0,2158 0,2422 2,4243 1,8680 0,7284 0,0000 0,0827 0,6162 0,3585 0,7753 0,8217 0,4632 

F84CA 0,7775   0,5756 -0,8152 -0,0007 -1,0287 -1,2024 -0,4306 0,7810 0,5702 0,0608 0,6625 0,0668 0,0719 0,2812 0,4617 

F90CR -0,2989   -1,0317 0,6257 -0,0592 1,7089 -0,7525 1,2215 0,5514 0,1453 0,4382 0,6499 0,6952 0,1591 0,6696 0,4615 

F215TE 0,3361   -0,8090 -0,7001 0,2816 0,9350 -0,1468 0,9019 0,6868 0,2041 0,0910 0,7233 0,5176 0,2766 0,5945 0,4610 

F83CA 0,9201   -1,1960 -0,1777 0,5652 -0,2359 -0,0255 -0,1162 0,8114 0,1018 0,2278 0,7844 0,2488 0,3001 0,3551 0,4601 

F99CR 0,4545   0,3433 -0,8847 1,3036 -1,1730 0,3478 -1,5584 0,7121 0,5088 0,0426 0,9434 0,0337 0,3725 0,0160 0,4591 

F210PGR 0,9017   0,2378 -0,7085 -1,8170 0,2035 -0,3616 -0,2236 0,8075 0,4809 0,0888 0,2713 0,3496 0,2349 0,3298 0,4577 

F118MA -1,0326   0,2090 0,7850 0,7347 -0,1959 -0,7112 1,1350 0,3949 0,4733 0,4800 0,8209 0,2580 0,1671 0,6493 0,4570 

F82CA 1,0273   -1,0393 -0,0838 0,8863 -0,9115 0,4564 -1,2953 0,8343 0,1433 0,2524 0,8535 0,0937 0,3936 0,0778 0,4563 

F29AG -0,3601   -0,5374 1,4148 -0,6381 1,5140 -0,6310 -0,8385 0,5383 0,2760 0,6449 0,5252 0,6505 0,1827 0,1853 0,4558 

F56AG 0,7828   -1,3037 -0,9894 0,5056 0,3020 0,0984 1,2461 0,7821 0,0734 0,0152 0,7715 0,3723 0,3242 0,6754 0,4553 

F137MA -0,5117   1,2794 -0,7604 -0,3782 0,6421 -1,0055 -0,1445 0,5060 0,7563 0,0752 0,5812 0,4504 0,1101 0,3484 0,4547 

F228TE -0,2186   -1,3340 0,8601 1,2636 1,4716 -0,0391 -1,2106 0,5685 0,0653 0,4996 0,9348 0,6408 0,2975 0,0978 0,4531 

F117MA 0,9410   -0,9483 0,1231 -0,8023 0,9585 -0,8197 -0,9431 0,8159 0,1673 0,3066 0,4899 0,5230 0,1461 0,1607 0,4512 

F202PGR 0,1920   -0,8678 0,5244 -0,3534 -0,7689 -1,2613 2,6265 0,6561 0,1886 0,4117 0,5865 0,1264 0,0605 1,0000 0,4505 

F190PG 0,0794   -1,1484 0,6003 0,8939 0,7987 0,1394 -1,2289 0,6321 0,1144 0,4316 0,8552 0,4863 0,3321 0,0935 0,4502 

F93CR 0,4356   -0,7245 1,8482 -2,0640 0,8610 -1,0924 -1,1601 0,7081 0,2265 0,7584 0,2181 0,5006 0,0932 0,1096 0,4493 

F227TE -0,7546   -1,0269 2,3906 0,9715 -0,9118 0,1457 -0,1690 0,4542 0,1465 0,9005 0,8719 0,0936 0,3333 0,3427 0,4473 

F248TE 1,7807   -1,1217 -0,8008 -0,1643 -0,8160 -0,0280 -1,3282 0,9950 0,1215 0,0646 0,6273 0,1156 0,2996 0,0701 0,4436 

F188PG 0,3605   -0,6609 -0,3356 0,7702 -0,6912 -0,6653 0,5004 0,6920 0,2433 0,1865 0,8285 0,1443 0,1760 0,5001 0,4414 

F144PA -1,4564   1,3298 -0,6003 1,3128 -1,3045 0,9274 0,5397 0,3045 0,7697 0,1171 0,9454 0,0035 0,4849 0,5093 0,4413 

F78CA 0,9017   -1,0583 -0,8307 0,8018 -0,2920 0,4160 -0,8714 0,8075 0,1382 0,0568 0,8353 0,2359 0,3858 0,1775 0,4406 

F37AG 0,4719   -1,5018 -0,6276 0,0088 0,3265 1,8231 0,4662 0,7158 0,0210 0,1100 0,6645 0,3779 0,6587 0,4920 0,4394 

F19AN -1,2224   -0,7373 1,9546 1,4791 -0,2913 1,3363 -1,4416 0,3544 0,2231 0,7863 0,9812 0,2361 0,5643 0,0434 0,4390 

F16AN -1,6009   2,1890 -0,4940 1,2783 -1,1680 -0,3530 -0,7651 0,2736 0,9969 0,1450 0,9380 0,0348 0,2366 0,2025 0,4376 

F216TE -0,3688   0,3945 0,5460 -1,0121 -0,4156 -0,8892 0,4472 0,5365 0,5224 0,4174 0,4447 0,2075 0,1326 0,4876 0,4374 

F15AN -0,3006   -1,0483 -0,5197 0,6637 1,7834 -0,5716 0,8927 0,5510 0,1409 0,1383 0,8056 0,7123 0,1942 0,5923 0,4366 

F157PA -0,3816   0,9726 -0,7211 -0,0987 -0,3648 -0,3945 -0,4597 0,5337 0,6752 0,0855 0,6414 0,2192 0,2286 0,2743 0,4361 

F186PG -0,2092   -1,4058 -0,6673 0,6743 1,6641 -0,5613 1,9413 0,5705 0,0464 0,0996 0,8079 0,6850 0,1962 0,8389 0,4360 

F209PGR 1,1554   -0,6042 0,4496 -2,5589 -0,3722 -0,7295 -0,2972 0,8616 0,2583 0,3921 0,1115 0,2175 0,1636 0,3125 0,4332 

F189PG -0,5236   1,1514 -0,5760 0,6266 -1,0643 -0,8696 -0,7384 0,5034 0,7225 0,1235 0,7976 0,0586 0,1364 0,2088 0,4300 

F225TE -0,0825   -0,8935 0,7247 1,1612 -0,8984 0,5066 -1,2896 0,5975 0,1818 0,4642 0,9127 0,0967 0,4033 0,0792 0,4288 

F195PG 0,8537   -1,0156 -0,7733 0,9559 -0,8926 0,3575 -0,9663 0,7972 0,1495 0,0718 0,8685 0,0980 0,3744 0,1552 0,4288 

F166PA -0,8848   -0,9839 -0,5669 0,4428 3,0365 -0,5849 1,0462 0,4264 0,1579 0,1259 0,7580 1,0000 0,1916 0,6284 0,4272 

F120MA 0,5177   0,2999 -0,8197 -1,7259 0,1178 -0,9563 -0,0517 0,7256 0,4974 0,0597 0,2909 0,3300 0,1196 0,3703 0,4263 

F77CA -0,3229   0,9133 -0,8445 0,3071 -0,5685 -0,5364 -0,9722 0,5463 0,6595 0,0532 0,7288 0,1725 0,2011 0,1538 0,4261 

F76CA 0,3882   0,0165 -0,7365 0,2715 -0,8699 -0,9798 -0,4181 0,6979 0,4224 0,0815 0,7211 0,1032 0,1151 0,2841 0,4253 

F180PG -0,4758   -1,0020 0,7332 1,4419 -0,8174 0,2324 -0,1989 0,5136 0,1531 0,4664 0,9732 0,1153 0,3502 0,3356 0,4228 

F181PG -2,2454   1,2446 -0,5063 1,3822 -0,6619 0,7424 1,5047 0,1362 0,7471 0,1418 0,9603 0,1510 0,4491 0,7362 0,4212 

F247TE 1,8042   -1,2633 -0,8478 -1,2899 -0,2141 -0,3292 -1,2212 1,0000 0,0840 0,0523 0,3848 0,2538 0,2412 0,0953 0,4200 

F236TE 0,5844   -0,7725 0,6052 -1,5773 -0,3438 -0,6384 -0,2944 0,7398 0,2138 0,4329 0,3229 0,2240 0,1813 0,3132 0,4196 

F152PA 0,4279   -0,5115 -0,5563 0,3296 -0,7808 -0,3197 -0,5239 0,7064 0,2828 0,1286 0,7336 0,1237 0,2431 0,2592 0,4194 

F48AG -0,2416   -0,6027 1,9930 -1,4814 -0,3015 -0,2487 -1,1473 0,5636 0,2587 0,7964 0,3436 0,2337 0,2568 0,1126 0,4178 
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F151PA -0,4196   0,1595 -0,7340 1,0394 -1,1284 0,5310 -0,4287 0,5256 0,4602 0,0821 0,8865 0,0439 0,4081 0,2816 0,4172 

F172PG -2,5731   1,2415 1,3494 -1,5123 -0,4362 3,5831 -0,0034 0,0663 0,7463 0,6278 0,3369 0,2028 1,0000 0,3816 0,4168 

F169PG -1,9599   0,4613 2,0688 0,2061 -0,2371 -0,3003 -0,6644 0,1971 0,5400 0,8162 0,7070 0,2485 0,2468 0,2262 0,4150 

F33AG -0,4705   0,0325 -0,5470 -0,0605 0,8229 -0,9014 -0,1655 0,5148 0,4266 0,1311 0,6496 0,4919 0,1303 0,3435 0,4149 

F226TE 0,1790   -1,1455 -0,0084 0,4927 0,5277 -0,5560 -0,8906 0,6533 0,1152 0,2722 0,7688 0,4241 0,1972 0,1730 0,4145 

F222TE -0,4309   -0,6355 2,6971 -1,3516 -0,9104 -0,4569 -1,2412 0,5232 0,2500 0,9808 0,3716 0,0940 0,2165 0,0906 0,4127 

F252TE -0,4309   -0,6355 2,6971 -1,3516 -0,9104 -0,4569 -1,2412 0,5232 0,2500 0,9808 0,3716 0,0940 0,2165 0,0906 0,4127 

F246TE 0,4568   -0,9558 -0,6520 1,0622 -0,7935 0,1041 -0,9140 0,7126 0,1653 0,1036 0,8914 0,1208 0,3253 0,1675 0,4125 

F217TE -1,6298   1,6338 -0,6739 -1,2937 -0,2988 0,7413 1,1896 0,2675 0,8501 0,0979 0,3840 0,2344 0,4489 0,6621 0,4117 

F87CA -0,7306   0,9247 -0,7644 -0,9640 -1,1026 1,9555 -0,2970 0,4593 0,6626 0,0742 0,4550 0,0498 0,6843 0,3126 0,4116 

F42AG -0,4826   -1,4994 -0,6698 0,0295 1,3291 0,9674 1,7737 0,5122 0,0216 0,0989 0,6690 0,6080 0,4927 0,7995 0,4112 

F79CA 0,5384   -1,0368 -0,8838 0,2904 0,3584 -0,0100 -0,9666 0,7300 0,1439 0,0429 0,7252 0,3852 0,3031 0,1551 0,4107 

F214PGR -0,1094   -1,0424 -0,5932 1,2418 0,1957 0,6718 -0,9130 0,5918 0,1424 0,1190 0,9301 0,3479 0,4354 0,1677 0,4103 

F53AG 0,4908   -0,9859 -0,7460 0,3953 -0,4289 0,8875 -1,2093 0,7198 0,1574 0,0790 0,7478 0,2045 0,4772 0,0981 0,4090 

F234TE 0,2528   -0,3665 -1,0475 -1,0709 -0,5131 0,5284 0,7080 0,6691 0,3212 0,0000 0,4320 0,1852 0,4076 0,5489 0,4062 

F44AG -1,2446   0,2471 -0,4145 -1,5193 1,6329 2,6473 -0,9327 0,3496 0,4834 0,1658 0,3354 0,6778 0,8185 0,1631 0,4060 

F12AN -0,5603   0,1249 -0,5130 -0,5184 -0,1282 1,3942 -0,8453 0,4956 0,4511 0,1400 0,5510 0,2735 0,5755 0,1837 0,4054 

F107CR -0,3101   0,6776 -0,8081 0,5653 -1,0970 -0,9557 -0,9973 0,5490 0,5972 0,0627 0,7844 0,0511 0,1197 0,1479 0,4032 

F233TE 0,8613   -1,0852 -0,9184 0,2435 -0,8898 -0,2831 -0,4799 0,7989 0,1311 0,0338 0,7151 0,0987 0,2502 0,2696 0,4021 

F32AG -0,6404   -0,2070 -0,8230 0,1784 0,9090 -1,1746 0,6610 0,4785 0,3633 0,0588 0,7011 0,5116 0,0773 0,5378 0,4009 

F191PG 0,8478   -1,1395 -0,7038 0,3727 -0,6970 -1,0095 -0,5566 0,7960 0,1168 0,0900 0,7429 0,1429 0,1093 0,2515 0,4008 

F61CA -0,3678   -1,2445 0,6629 0,5459 -0,8901 1,9407 -1,1648 0,5367 0,0890 0,4480 0,7802 0,0986 0,6815 0,1085 0,4007 

F251TE 1,1188   -1,1772 -0,7627 -0,7585 -0,2718 -0,1211 -1,1506 0,8538 0,1068 0,0746 0,4993 0,2405 0,2816 0,1119 0,3996 

F125MA 0,0443   0,2151 -0,6746 -1,1022 -0,3606 -0,2951 -1,0913 0,6246 0,4749 0,0977 0,4253 0,2202 0,2478 0,1258 0,3923 

F141MA 0,0443   0,2151 -0,6746 -1,1022 -0,3606 -0,2951 -1,0913 0,6246 0,4749 0,0977 0,4253 0,2202 0,2478 0,1258 0,3923 

F108CR -0,2081   -0,6413 0,0705 0,0567 -0,7054 -0,8389 -0,0934 0,5708 0,2485 0,2928 0,6748 0,1410 0,1424 0,3604 0,3888 

F88CA 0,1737   -0,5942 -0,0110 -0,2171 -0,7995 -0,9219 -0,8857 0,6522 0,2609 0,2715 0,6159 0,1194 0,1263 0,1742 0,3881 

F242TE -0,3749   -0,4358 0,6806 -1,4751 0,3271 -0,7566 -0,6845 0,5352 0,3028 0,4526 0,3449 0,3780 0,1583 0,2215 0,3870 

F178PG -1,1564   1,2124 -0,6495 0,1384 -0,7322 -0,7106 -0,8613 0,3685 0,7386 0,1042 0,6924 0,1349 0,1673 0,1799 0,3860 

F168PA 0,2701   -1,1678 -0,8078 0,3004 -0,6805 -1,0897 1,0369 0,6727 0,1093 0,0628 0,7273 0,1467 0,0937 0,6262 0,3852 

F221TE 0,3454   -0,3661 0,0297 -1,6089 -1,0399 0,3224 -1,2908 0,6888 0,3212 0,2821 0,3161 0,0642 0,3676 0,0789 0,3847 

F170PG -1,1678   1,2038 -0,7589 -1,5469 -1,0967 -0,9557 2,1718 0,3660 0,7364 0,0756 0,3295 0,0512 0,1197 0,8931 0,3830 

F146PA -0,4292   -0,9704 -0,6801 0,8802 -0,2728 0,5105 -0,1052 0,5236 0,1615 0,0962 0,8522 0,2403 0,4041 0,3577 0,3829 

F220TE 0,4742   -1,0180 -0,6618 0,4404 -0,7030 -0,8757 -0,9752 0,7163 0,1489 0,1010 0,7575 0,1416 0,1352 0,1531 0,3805 

F54AG -0,3124   -0,9377 -0,6168 0,9400 -0,8477 1,5349 -1,2635 0,5485 0,1701 0,1128 0,8651 0,1084 0,6028 0,0853 0,3773 

F9AN -0,3872   -0,2784 -0,4490 -0,1960 -0,2069 -0,7012 -0,7994 0,5326 0,3444 0,1568 0,6204 0,2554 0,1691 0,1944 0,3722 

F109CR -0,6322   -0,5512 -0,5621 0,4238 -0,8185 -0,2925 0,5628 0,4803 0,2723 0,1271 0,7539 0,1150 0,2484 0,5147 0,3710 

F243TE -0,8483   0,7852 -0,5831 -1,9510 0,1396 -0,1605 -0,6372 0,4342 0,6257 0,1216 0,2425 0,3350 0,2739 0,2326 0,3685 

F5AN -1,0216   -0,3930 -0,5667 0,1480 -0,4581 0,8455 0,2795 0,3972 0,3141 0,1259 0,6945 0,1978 0,4691 0,4481 0,3683 

F167PA -2,1584   1,2819 -0,4600 0,6564 -1,1911 -0,3738 0,4927 0,1547 0,7570 0,1539 0,8040 0,0295 0,2326 0,4983 0,3641 

F238TE -0,1710   -0,5518 -0,6086 -1,0012 -0,9998 0,2714 -0,1326 0,5787 0,2722 0,1150 0,4470 0,0734 0,3577 0,3512 0,3560 

F95CR -0,4939   -1,5446 0,2688 -2,5060 -0,1045 1,0135 2,0081 0,5098 0,0096 0,3448 0,1229 0,2789 0,5016 0,8546 0,3507 

F175PG -1,7104   0,0489 -0,3110 -0,4428 -0,4262 0,3090 1,1844 0,2503 0,4310 0,1929 0,5673 0,2051 0,3650 0,6609 0,3499 

F92CR 0,8144   -1,5400 -0,6104 -2,7008 -0,5814 0,1765 0,6345 0,7889 0,0109 0,1145 0,0810 0,1695 0,3393 0,5316 0,3498 
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F43AG 0,7833   -0,9683 -1,0423 -3,0768 1,0333 -1,3636 -0,4731 0,7822 0,1620 0,0014 0,0000 0,5401 0,0406 0,2712 0,3454 

F213PGR -0,3320   -0,9040 -0,7227 0,6656 -0,9409 0,0297 -1,1378 0,5443 0,1790 0,0851 0,8060 0,0870 0,3108 0,1149 0,3437 

F205PGR -1,9392   -0,7095 -0,6184 0,3289 1,2412 0,3814 1,0531 0,2015 0,2304 0,1124 0,7335 0,5879 0,3790 0,6300 0,3425 

F1AN -1,6551   -0,3603 -0,0916 0,5533 0,8172 -0,2227 -1,2765 0,2621 0,3228 0,2504 0,7818 0,4905 0,2619 0,0823 0,3403 

F8AN -1,6551   -0,3603 -0,0916 0,5533 0,8172 -0,2227 -1,2765 0,2621 0,3228 0,2504 0,7818 0,4905 0,2619 0,0823 0,3403 

F244TE -0,3974   -0,5552 -0,5575 -1,9045 0,7309 -0,3785 -0,9995 0,5304 0,2713 0,1283 0,2525 0,4707 0,2317 0,1474 0,3352 

F245TE -0,3974   -0,5552 -0,5575 -1,9045 0,7309 -0,3785 -0,9995 0,5304 0,2713 0,1283 0,2525 0,4707 0,2317 0,1474 0,3352 

F91CR -0,1116   -0,6161 -0,5943 -1,6074 -0,2910 -0,6147 -0,7373 0,5913 0,2552 0,1187 0,3165 0,2361 0,1859 0,2091 0,3337 

F160PA -1,8289   0,1077 -0,5333 0,9079 -0,9437 -0,7020 0,6970 0,2250 0,4465 0,1347 0,8582 0,0863 0,1689 0,5463 0,3336 

F235TE -0,7271   -0,2162 0,7423 -2,6682 -0,3222 -0,8311 -0,6428 0,4600 0,3609 0,4688 0,0880 0,2290 0,1439 0,2313 0,3330 

F111CR -2,2192   -0,2353 2,7704 -1,6332 -0,3780 -0,3752 -1,0708 0,1417 0,3559 1,0000 0,3109 0,2162 0,2323 0,1306 0,3309 

F147PA -0,9144   -1,2175 -0,7540 0,2475 1,6705 -0,9732 -0,8135 0,4201 0,0961 0,0769 0,7160 0,6864 0,1163 0,1911 0,3301 

F66CA -0,0628   -0,6430 -0,5988 -2,0356 -0,3191 -0,5484 -0,7640 0,6017 0,2480 0,1175 0,2242 0,2297 0,1987 0,2028 0,3247 

F97CR -0,2615   -0,3765 -0,6121 -2,1758 -0,4034 -0,3054 -0,8591 0,5594 0,3185 0,1140 0,1940 0,2103 0,2458 0,1804 0,3217 

F2AN -1,2090   -0,9563 -0,5905 0,5843 -0,7125 -0,3462 0,7505 0,3572 0,1652 0,1197 0,7885 0,1394 0,2379 0,5589 0,3215 

F70CA -0,6767   -1,2150 -0,7102 0,4129 -0,7046 -1,2623 0,7222 0,4708 0,0968 0,0883 0,7516 0,1412 0,0603 0,5522 0,3193 

F229TE -0,3537   -0,9946 -0,7069 0,1614 -0,8152 -0,9630 -0,8187 0,5397 0,1551 0,0892 0,6974 0,1158 0,1183 0,1899 0,3191 

F241TE 0,0831   -1,1386 -0,8479 -0,9293 -0,7797 -1,0314 -0,2462 0,6329 0,1170 0,0523 0,4625 0,1240 0,1051 0,3245 0,3184 

F211PGR -0,5638   -1,0756 -0,8471 0,0961 -0,8613 -1,0253 0,2698 0,4949 0,1337 0,0525 0,6833 0,1052 0,1062 0,4459 0,3129 

F65CA -1,5681   -0,5184 -0,6141 -0,3125 0,3301 -0,6436 0,4117 0,2806 0,2810 0,1135 0,5954 0,3787 0,1803 0,4792 0,3113 

F64CA -0,2901   -1,1085 -0,9075 -0,1452 -0,7480 -1,3997 -0,2431 0,5533 0,1250 0,0367 0,6314 0,1312 0,0336 0,3253 0,3081 

F51AG -1,5982   -0,7871 -0,6220 1,0663 -1,1093 0,5742 0,0368 0,2742 0,2099 0,1115 0,8923 0,0483 0,4164 0,3911 0,3080 

FA49AG -0,2656   -1,3309 -0,7040 -1,7385 0,3829 0,1522 -0,8107 0,5585 0,0661 0,0900 0,2882 0,3908 0,3346 0,1918 0,3070 

F27AN -1,8344   -0,6863 -0,5230 -0,3907 1,9072 -0,7324 -0,4668 0,2238 0,2366 0,1374 0,5785 0,7408 0,1630 0,2727 0,3063 

F149PA -1,9810   -1,0637 -0,4780 0,6702 1,4253 -0,1442 -0,3142 0,1926 0,1368 0,1492 0,8070 0,6301 0,2771 0,3085 0,3061 

F106CR -2,0666   -1,1073 0,8710 0,8680 0,4207 -0,7585 -0,9454 0,1743 0,1253 0,5025 0,8496 0,3995 0,1580 0,1601 0,3059 

F177PG -2,2203   -0,2106 -0,1789 0,6834 -0,7242 -0,5426 0,6139 0,1415 0,3624 0,2275 0,8098 0,1367 0,1998 0,5268 0,3054 

F57AG -1,2412   -0,8737 -0,6427 0,1888 -0,4101 -0,3694 -0,0739 0,3504 0,1870 0,1060 0,7033 0,2088 0,2334 0,3650 0,3037 

F89CR -1,6056   -0,3071 -0,4324 -1,5411 -0,4245 -0,1632 1,3387 0,2726 0,3369 0,1611 0,3307 0,2055 0,2734 0,6972 0,3029 

F45AG -1,5479   0,4168 -0,7095 -2,3733 -0,7056 -0,2919 1,1325 0,2850 0,5283 0,0885 0,1515 0,1410 0,2485 0,6487 0,3009 

F23AN -1,3808   -0,9165 -0,5636 0,8709 -0,4654 -0,8400 -0,6647 0,3206 0,1757 0,1267 0,8502 0,1961 0,1422 0,2261 0,2925 

F150PA -1,6861   -0,8777 -0,4928 0,7825 -0,8166 -0,2631 0,0994 0,2555 0,1860 0,1453 0,8312 0,1155 0,2541 0,4058 0,2901 

F162PA -1,8856   -0,3619 -0,2821 0,6215 -0,9876 -0,1891 -1,0153 0,2129 0,3224 0,2005 0,7965 0,0762 0,2684 0,1437 0,2837 

F156PA -1,9530   -0,9311 -0,4312 0,3867 -0,7790 0,6638 0,3774 0,1985 0,1719 0,1614 0,7459 0,1241 0,4338 0,4712 0,2834 

F254TE -2,1688   -0,3214 -0,3029 0,3046 -0,9268 -0,3329 -0,3474 0,1525 0,3331 0,1950 0,7282 0,0902 0,2405 0,3007 0,2705 

F174PG -2,8837   0,0996 -0,2723 -0,5828 -0,3365 -0,3981 0,6923 0,0000 0,4444 0,2031 0,5371 0,2257 0,2279 0,5452 0,2572 

F94CR -2,3880   -0,4995 -0,6125 -2,2061 -0,3527 -0,7775 -0,1847 0,1057 0,2860 0,1139 0,1875 0,2220 0,1543 0,3390 0,1846 

F237TE -2,8039   -0,9530 -0,7822 -0,9862 -1,0027 -0,8591 1,4017 0,0170 0,1661 0,0695 0,4503 0,0728 0,1385 0,7120 0,1714 

Mínimo -2,8837   -1,5811 -1,0475 -3,0768 -1,3197 -1,5730 -1,6264         

Máximo 1,8042   2,2009 2,7704 1,5664 3,0365 3,5831 2,6265         

Peso 0,3004   0,1916 0,1338 0,1135 0,1015 0,0814 0,0778         
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ANEXOS  
 

DISTRITO INDUSTRIAL DE ICOARACI E DESENVOLVIMENTO REGIONAL: 

prática de responsabilidade socioambiental de empresas e a percepção dos moradores sobre a 

condição socioambiental local 
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10.1. Anexo I  

Distribuição de ocorrência de homicídios em Belém 

 

. Fonte: Ministério da Justiça (2013) 

 

Ocorrência de crimes sexuais por atentado violento ao pudor no município de Belém 

 

Fonte: INPE (2011) - Anais XV Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto SBSR, 

Curitiba 
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10.2. Anexo II  

Breve histórico dos outros DIS do Pará 

 

 

Distrito Industrial de Ananindeua 

 

O município de Ananindeua está localizado na região metropolitana de Belém 

e possui uma população de 471,980 habitantes (IBGE, 2010). Com uma área territorial 

de 185,09 Km2, o município fica a 09 km de Belém capital do estado. O Distrito 

Industrial (D.I.) de Ananindeua foi implementado em 1980 com a finalidade de 
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fomentar as atividades económicas nas regiões de Belém, criando emprego e 

rendimento para a população local. Ocupando uma área de aproximadamente de 458 

hectares e área industrial de 369,40 hectares, hoje, o distrito industrial abriga 68 

empresas das quais 57 estão em pleno funcionamento criando cerca de 5.500 

empregos diretos e 16.000 indiretos.  

O Distrito Industrial de Ananindeua tem implementadas na sua área as 

seguintes infraestruturas: comunicação e rede lógica; energia elétrica de baixa e alta 

tensão; sistema de iluminação pública; sistema de drenagem das águas pluviais e vias 

com extensão aproximada de 12 km, dos quais 90% encontram-se pavimentados. 

Entre as indústrias que estão a operar podem ser citadas: Sococo, Amacoco, 

Amafibra, Madenorte, Gardesa Brasil LTDA, Armafer, entre outras (Fonte: CDI/PA - 

Relatório de Diagnóstico dos Distritos Industriais do Pará, 2012). 

 

Distrito Industrial de Barcarena 

  

O Distrito Industrial de Barcarena localiza-se no Município de Barcarena que 

fica a 36 km em linha reta de Belém. Possui uma área superficial de 1.310 km2 e uma 

população estimada em 99,859 habitantes (IBGE, 2010), o município situa-se na foz 

do Rio Tocantins, um importante afluente do Rio Amazonas. A estratégia de 

implementar o distrito industrial no município deve-se A sua posição geográfica 

privilegiada que favorece navegabilidade de navios de grande porte. O porto de Vila 

do Conde em Barcarena é o terminal norte de um corredor fluvial que após a 
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conclusão da eclusa de Tucuruí, contará com mais de 2.000 km integramente 

navegáveis. 

Ocupando uma área total de 3000 hectares e área industrial de 240 hectares, 

o DI de Barcarena abriga, hoje, 29 empresas ativas dos segmentos da siderurgia, 

minério, derivados de petróleo, alimentos, metalurgia, cimento etc. A primeira 

empresa implantada foi a fábrica de ALBRAS em 1985 e entre as empresas a operar 

no distrito há Grupo Vale e Hydro, Imerys, Usipar, Pará pigmentos, Burtirama etc. O 

distrito tem implementadas na sua área as seguintes infraestruturas: sistema de 

energia elétrica, um porto com 250 metros de extensão e profundidade de 17 metros 

e a capacidade para atender navios até 60.000 toneladas. A cerca de 10 km do parque 

industrial localiza-se a Vila dos Cabanos, uma espécie de “Company Town”, planeada 

e construída com toda infraestruturas de saneamento básico (água, esgotos, energia, 

lixo etc.) e moradias padronizadas para albergar os funcionários das empresas. 

 

Distrito Industrial de Marabá 

   

O município de Marabá tem uma população de 233.669 habitantes (IBGE, 

2010). O Distrito Industrial localiza-se a 6 km do município sede e foi implementado 

para fomentar, entre outras, as atividades industriais, a verticalização do circuito do 

minério de ferro da região de Carajás.  

O DI de Marabá foi implementado em 1987 e situa-se na região sudeste do 

Pará e ocupa uma área total de 2.886,23 hectares. O projeto industrial de Marabá foi 

dividido em duas etapas: a primeira fase, com 1.737,05 hectares, já está 

comercializada para 35 empresas das quais 17 estão em funcionamento e 18 em 
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implantação. Esta 1ª fase já dispõe de todas infraestruturas necessárias à atividade 

guseira, incluindo rede de distribuição de água bruta e pátio de cargas e descargas 

ferroviárias. A segunda fase, com 1.149,18 hectares, ainda está em processo de 

implementação. Entre as indústrias já em funcionamento podem ser citadas: Cosipar, 

Sidenorte, Sinobrás, Usimar, etc.  

 

Distrito Industrial de Santarém 

 

O município de Santarém tem uma população de 294.580 habitantes e é o 

principal município do Baixo Amazonas. O seu crescimento é potencializado pelo 

turismo, que tem como atrações as praias, cachoeiras, lagos, excursões ecológicas 

nas matas e as numerosas tradições e festas folclóricas. Santarém possui 

infraestruturas de boa qualidade e um porto capaz de abrigar navios de grande porte. 

As atividades na primeira fase do Distrito Industrial iniciaram-se no ano de 2008 e o 

projeto executivo para a urbanização do distrito está em implementação e prevê uma 

série de infraestruturas necessárias para dinamizar as atividades indústrias no 

espaço. 
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10.3. Anexo III  

Algumas fotos da condição socioambiental do DAICO 

1 2 

3 4 

5 6 
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7 8 

 

1-Vista parcial do Bairro do Paracuri  

2- Vista parcial do Bairro do Cruzeiro  

3- Vista parcial do Bairro da Agalha  

4- Vista parcial do Bairro da Maracacuera  

5- Vista parcial do Bairro do Tenoné  

6- Vista parcial do Bairro de Águas Negras  

7 e 8 - Moradia sobre Igarapé Tabocal.  

Fonte: Mário Benjamim Dias. Tese de doutorado, USP -2007. 
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10.4. Anexo IV 

 
 

UNIVERSIDADE TRÁS OS MONTES E ALTO DOURO – UTAD 
DOUTORADO EM GESTÃO 

ANÁLISE DA PRÁTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EMPRESARIAL NO DISTRITO 
INDUSTRIAL DE ICOARACI 

 
 
 

QUESTIONÁRIO APLICATIVO NAS EMPRESAS 

 

Bloco A - Características da Empresa e Perfil do Respondente: Esse conjunto de perguntas permitirá 

conhecer as particularidades e características das empresas respondentes bem como identificar o 

perfil dos empresários proprietários e ou diretores (respondentes do questionário), que planejam e 

tomam decisões estratégicas nas empresas. 

  Pergunta A1: Quantos funcionários trabalham na sua empresa?___________ 

 (necessário p identificar o porte da empresa) 

(1) Até 19 (2) 20 a 99 (3) 100 a 499 (4) Acima de 499 

Pergunta A2: Em que ano sua empresa iniciou suas atividades? 

(1) Antes de 1980 

(2) 1981 a 1990 

(3) 1991 a 2000 

(4) 2001 a 2010 

 (comparar com 1 para verificar desenvolvimento das empresas) 

Pergunta A3: Sua empresa trabalha com exportação? 

(1) Sim 

(2) Não 

(3) Parcialmente 

 (dependendo do produto, adequação ao mercado exterior) 

Pergunta A4: Qual o principal produto da sua empresa? ____________ 

Pergunta A5: Qual seu cargo na empresa? 

(1) Proprietário 
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(2) Sócio - proprietário 

(3) Administrador 

(4) Gerente 

(necessário para saber o poder de decisão do respondente) 

Pergunta A6: Qual é o seu sexo? 

(1) Feminino 

(2) Masculino 

Pergunta A7: Qual é a sua idade? ________________________ 

Pergunta A8: Quanto tempo você trabalha na Empresa? _____________ 

Pergunta A9: Qual o tempo de experiência na função que exerce? _________ 

Bloco B - Responsabilidade Socioambiental Empresarial e Desenvolvimento Sustentável das 

empresas. Esse conjunto de perguntas busca conhecer a prática de Gestão Socioambiental 

Empresarial, investimento em melhoria continua e os incentivos do poder público no auxílio as 

empresas para o Desenvolvimento Sustentável da região de DAICO.  

Pergunta B1: Você conhece o conceito de desenvolvimento sustentável? 

(1) Conheço. 

(2) Já ouvi fala 

(3) Não tenho conhecimento 

Se resposta da B1 for sim,  

• Você saberia definir de maneira clara, o que é desenvolvimento sustentável? 

• A sua empresa já participou em alguma campanha a favor de desenvolvimento sustentável? 

• Você considera o desenvolvimento sustentável uma necessidade? Se sim, porque? 

Pergunta B2: Você conhece o conceito de gestão socioambiental empresarial? 

(1) Conheço.  

(2) Já ouvi fala 

(3) Não tenho conhecimento 

Se a resposta da B2 for sim,  

• Você saberia definir de maneira clara, o que é responsabilidade social? 

• A sua empresa já participou em alguma campanha a favor de responsabilidade social? 

• Você considera a responsabilidade social uma obrigação? Se sim, de quem? 
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Pergunta B3 Sua empresa possui algum projeto de responsabilidade socioambiental? 

(1) Sim 

(2) Não 

(3) Está implantando 

Se a resposta da B3 for não, porque? 

Se a resposta da B3 for sim, 

• Quais projetos possui? 

• Sua empresa participa nas reuniões da comunidade local? 

• Sua empresa contribui com melhoria na infraestrutura ou no meio ambiente que possa ser 

utilizado pela comunidade? 

• A política de relacionamento com a comunidade consta no seu código de conduta da empresa? 

Pergunta B4: A sua empresa possui gestão de resíduo (destinação correta ou reaproveitamento das 

sobras)? 

(1) Sim 

(2) Não 

(3) Está implantando 

 Se resposta da B4 for sim,  

• A sua empresa tem departamento de meio ambiente ou alguém responsável pela área de meio 

ambiente que participa nas decisões estratégicas da empresa? 

 • A política ambiental consta no código de conduta da empresa? 

Pergunta B5: Qual o procedimento mais comum de descarte dos resíduos em sua empresa? 

(1) Lixo comum 

(2) Incineração  

(3) Venda 

(4) Aterro sanitário 

(5) Doação 

(6) Reciclagem  

Pergunta B6: Já foi realizado algum tipo de análise sobre o impacto do seu processo em relação à 

agressão ao meio ambiente (o processo de fabricação é considerado ecologicamente correto no 

sentido de não polui o meio ambiente)? 

(1) Sim 

(2) Não 

(3) Esta implantando 
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Se a resposta de B6 for sim, 

• A sua empresa desenvolve periodicamente campanhas internas de prevenção?  

• A sua empresa possui programa de emergência ambiental? 

Pergunta B7: Realiza treinamento sobre a cultura do desperdício, educação ambiental, 

conscientização? 

(1) Sim, frequentemente 

(2) Sim, às vezes 

(3)  Não 

Se a resposta da B7 for sim,  

• quantas vezes por ano?  

Pergunta B8: Sua empresa monitora ou questiona os fornecedores quanto ao processo de fabricação 

da matéria prima ser ecologicamente correto? 

(1) Sim 

(2) Não 

(3) Esta implantando 

Se a resposta da B8 for sim, 

• Realiza treinamento sobre a cultura do desperdício, educação ambiental com os fornecedores? 

• (para as empresas madeireiras): Realiza visitas programadas ou eventuais para monitora origem da 

madeira dos fornecedores?  

• Incentiva os fornecedores a buscar certificação florestal? 

Pergunta B9: Sua empresa mantém programa de minimização de custos com energia e água? 

(1) Sim, redução de energia 

(2) Sim, otimização do uso da água 

(3) Esta implantando 

(4) Não 

Se a resposta da B9 for sim, 

• Desenvolve periodicamente campanhas internas de consumo consciente de água e energia? 

• A política de uso consciente de água e energia consta no código de conduta da empresa? 

• Investe na energia renovável? 

Pergunta B10: Sua empresa investe em tecnologia para aumentar a durabilidade dos seus produtos? 

(1) Sim 
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(2) Não 

(3) Esta implantando 

Se resposta da B10 for não, porque? 

Se a resposta da B10 for sim, 

• Quais investimentos efetuados nos últimos 5 anos? 

Pergunta B11: Sua empresa adotar reciclagem após uso final do produto? 

(1) Sim 

(2) Não 

(3) Esta implantando 

Se a resposta da B11 for não, porque? 

Pergunta B12: Sua empresa divulga publicamente relatórios sobre seus princípios éticos, como por 

exemplo, o Balaço Social?  

(1) Sim 

(2) Não 

(3) Possui projeto em desenvolvimento 

Se resposta da B12 for não, porque? 

Se resposta da B12 for sim, 

• Qual o meio de divulgação pública?  

• Quais partes participam na elaboração do código? 

• O código é auditado por terceiros? 

• Resume o código de conduta da sua empresa?  

Pergunta B13: A empresa possui alguma ferramenta de apoio (certificação) a gestão socioambiental 

empresarial? Se sim, Qual? 

(1) Sim 

(2) Esta implantando 

(3) Não utiliza nenhuma 

Se resposta da B13 for sim,  

• Qual ferramenta de apoio? 

• Qual a frequência de auditoria do órgão emissor? 

Pergunta B14: Sua empresa adota inovação de produtos / processo? 
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(1) Sim, de processo. 

(2) Sim, de produtos. 

(3) Não 

(4) Possui projeto em andamento 

Se resposta da B14 for sim, 

• Quais novos produtos ou serviços sua empresa lançou no mercado nos últimos 5 anos? 

Pergunta B15: Sua empresa calcula a quantidade de resíduo gerado? Se sim, quantas em quantidade 

por mês? 

(1) Sim 

(2) Não calcula 

(3) Está implantando 

Se resposta da B15 for sim,  

• quantas ton./mês? 

Pergunta B16: Sua empresa possui algum tipo de incentivo governamental ao desenvolvimento 

sustentável?  

(1) Sim 

(2) Não 

(3) Está buscando 

Se resposta da B16 for sim, 

• Qual o Órgão? 

• Qual o incentivo? 

Pergunta B17: Sua empresa já ganhou algum premio relacionado à gestão sustentável e, ou 

responsabilidade socioambiental? 

(1) Sim 

(2) Não 

(3) Está buscando 

Se resposta da B17 for sim, 

• Qual a entidade emissora? 

Pergunta B18: Para você, qual a principal razão ou qual seria a principal razão para adotar ações 
socioambientais na sua empresa? 
  

(1) Não adotaria ações socioambientais  
(2) Pedido de órgãos financiadores  
(3) Fiscalização de órgãos ambientais 
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(4) Atendimento à legislação ambiental 
(5) Busca de certificação 
(6) Construção de uma imagem junto à sociedade  
(7) Nova política Ambiental da Empresa  

 
 
 

Obrigado por participar. 
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10.5. ANEXO V 

 
 

UNIVERSIDADE TRÁS OS MONTES E ALTO DOURO – UTAD 
DOUTORADO EM GESTÃO 

ANÁLISE DAS CONDIÇÕES SOCIOAMBIENTAIS DOS MORADORES DO DISTRITO 
INDUSTRIAL DE ICOARACI 

 
 

QUESTIONÁRIO APLICATIVO NA COMUNIDADE 

 
 
NOME ____________________________________ Bairro________________ 
  
 
 

1. AVALIAÇÃO DO PERFIL DO RESPONDENTE 
 

1.1 Você tem quantos anos? _____________ 
 
1.2 Nasceu onde? (1)     No Icoaraci    (2)    Fora do Icoaraci  
 
1.3 Quanto Tempo Mora no Distrito? (1) ˂5anos (2) 5 a 10anos (3) 10 a 15anos (4)  
 
15 a 20 anos (5) >20 anos 
 

1.4  Quantas pessoas tem na família? (1) até 3 pessoas (2) 3-4 pessoas (3) 4-5 pessoas (4) 5-6 pessoas 
(5) >6 pessoas 
 

1.5 De um ano para cá, voce ou alguem da sua familia já sofreu algum tipo de violência? 

(1 ) Sim   (2 ) Não 

 
1.6 Voce tem que nível de estudo? 
 
(1 ) Nenhum  estudo   (2 ) Ensino Fundamental    (3 ) Ensino Médio   (4 ) Universidade   
 
1.7 Qual a renda familiar no mês? 
  
(1) até 1 salário (2) > 1 até 2 salários (3) > 2 até 3 salários (4) > 3 até 4 salários (5) > 4 salários 
  
2.0 PERCEPÇÃO DOS MORADORES SOBRE A CONDIÇÃO SOCIOAMBIENTAL NO DAICO ENTRE OS 

ANOS DE 2000 E 2012.  

 
2.1 Quantas trabalham com carteira assinada? 



 

194 
 

 
 ninguém (1); 01 pessoa (2); 02 pessoas  (3); 03 pessoas (4); 04 ou mais pessoas (5) 
 
2.2 Você trabalha onde?  
 
(1) Autônomo (2) Comercio (3)  Publica  (4)   Industria 
 
2.3 Em relação à participação de programas sociais de transferência de renda do governo (bolsa 
família), entre 2000 e 2012, a situação ficou? 
 
(1) Não participa/Piorou muito (2) Piorou pouco (3) Não alterou (4) Melhorou pouco (5) Melhorou  

muito     
 
2.4 Em sua opinião, entre 2000 e 2012, a renda total da família, para atender todas as necessidades, 
ficou? 
 
 (1 ) Piorou muito  (2 ) Piorou pouco (3 ) Não   alterou (4 ) Melhorou pouco   (5 ) Melhorou muito 
 
2.5 Em sua opinião, a situação financeira da sua família, entre 2000 e 2012, ficou? 
 
(1 ) Muito Ruim        (2 ) Ruim                 (3 ) Nada mudou      (4 ) Boa      (5 ) Excelente  
 
2.6 Entre os anos de 2000 e 2012, em sua opinião a situação da Renda familiar? 
   
 (1)  Diminuiu muito  (2) Diminiu pouco  (3) Não alterou (4) Melhorou muito (5) Melhorou pouco 
 
2.7 Em relação aos programas sociais de governo em educação infantil (creches, jardins etc.), na 
comunidade entre 2000 e 2012, a situação ficou?  
 
(1) Piorou muito (2) Piorou pouco (3) Não Alterou (4) Melhorou Pouco (5) Melhorou Muito 
 
2.8 Em relação aos serviços públicos existentes em educação, a qualidade oferecida entre 2000 e 
2012 
 
 (1 ) Piorou muito (2 ) Piorou pouco (3 ) Não Alterou  (4 ) Melhorou Pouco  (5 ) Melhorou Muito 
 
2.9 Em relação a quantidade de serviços públicos existentes em educação, entre  2000 e 2012? 
 
(1 ) Piorou muito (2 ) Piorou   pouco ( 3) Não Alterou (4) Melhorou Pouco (5 ) Melhorou Muito 
 
2.10 Com relação, a serviços públicos oferecidos como, alfabetização de adultos, cursos 
profissionalizantes, entre  2000 e 2012, a situação ficou? 
 
   (1) Pior   (2 ) Ruim          (3 ) Regular          (4 ) Bom         (5 ) Ótima        
 
2.11 Em sua opinião, entre 2000 e 2012 as condições de moradia da sua família? 
 
  (1 ) Piorou  muito  (2 ) Piorou pouco (3 ) Não Mudou (4 ) Melhorou pouco (5 ) Melhorou muito 
 
2.12 Que avaliação  voce faz em relação aos  serviços de esgotos no seu bairro? 
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(1 )  Péssimos    (2 ) Ruins    ( 3) Regulares       (4 ) Bons      (5 ) Ótimos      

2.13 Que avaliação  voce faz em relação as ocorrências de inundações de casas por causa da chuva 

no seu bairro? 

 (1 )  Sempre     ( 2)  Muitas   (3 )   Poucas      ( 4) Raras       (5 )   Inexistente       

 
2.14 Em sua opinião, entre 2000 e 2012, em geral, os serviços públicos em saúde ficaram? 
 
    (1 ) Muito Pior  (2) Piorou pouco (3 ) Não Mudou   (4 ) Melhorou Pouco  (5 ) Melhorou muito 
 
2.15 Em sua opinião, a atuação social de uma empresa influencia na hora de escolher o que comprar? 
 

 (1) Não (2) Indiferente  (3 ) Pouco    (4) Moderadamente  (5) Muito        
 
2.16 Você participa ou já participou de algum movimento social (comunitário ou estudantil) em 

defesa do meio ambiente? 

(1 ) Nunca (2 ) Raro   (3 ) Pouco     (4 ) Médio   (5 ) Muito    

 

2.17 Que avaliação  voce faz em relação aos  desmatamentos no entorno dos Igarapés que cortam o 

distrito? 

(1) Muita alto    (2 ) Alto     (3 ) Média      (4 ) Baixa    (5) Inexistente  
 

 
Obrigado por participar. 
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10.6. ANEXO VI 

 Análise por Componentes Principais dos dados das empresas, DAICO-2012. 

. 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

VB01 41 100,0% 0 0,0% 41 100,0% 

VB02 41 100,0% 0 0,0% 41 100,0% 

VB03 41 100,0% 0 0,0% 41 100,0% 

VB04 41 100,0% 0 0,0% 41 100,0% 

VB05 41 100,0% 0 0,0% 41 100,0% 

VB06 41 100,0% 0 0,0% 41 100,0% 

VB07 41 100,0% 0 0,0% 41 100,0% 

VB08 41 100,0% 0 0,0% 41 100,0% 

VB09 41 100,0% 0 0,0% 41 100,0% 

VB10 41 100,0% 0 0,0% 41 100,0% 

VB11 41 100,0% 0 0,0% 41 100,0% 

VB12 41 100,0% 0 0,0% 41 100,0% 

VB13 41 100,0% 0 0,0% 41 100,0% 

VB14 41 100,0% 0 0,0% 41 100,0% 

VB15 41 100,0% 0 0,0% 41 100,0% 

VB16 41 100,0% 0 0,0% 41 100,0% 

VB17 41 100,0% 0 0,0% 41 100,0% 

VB18 41 100,0% 0 0,0% 41 100,0% 
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Descriptives 

 Statistic Std. Error 

VB01 

Mean 2,61 ,077 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 2,45 
 

Upper Bound 2,77 
 

5% Trimmed Mean 2,62 
 

Median 3,00 
 

Variance ,244 
 

Std. Deviation ,494 
 

Minimum 2 
 

Maximum 3 
 

Range 1 
 

Interquartile Range 1 
 

Skewness -,467 ,369 

Kurtosis -1,876 ,724 

VB02 

Mean 2,54 ,079 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 2,38 
 

Upper Bound 2,70 
 

5% Trimmed Mean 2,54 
 

Median 3,00 
 

Variance ,255 
 

Std. Deviation ,505 
 

Minimum 2 
 

Maximum 3 
 

Range 1 
 

Interquartile Range 1 
 

Skewness -,152 ,369 

Kurtosis -2,081 ,724 

VB03 

Mean 1,41 ,121 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 1,17 
 

Upper Bound 1,66 
 

5% Trimmed Mean 1,35 
 

Median 1,00 
 

Variance ,599 
 

Std. Deviation ,774 
 

Minimum 1 
 

Maximum 3 
 

Range 2 
 

Interquartile Range 1 
 

Skewness 1,491 ,369 

Kurtosis ,447 ,724 
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VB04 

Mean 2,39 ,135 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 2,12 
 

Upper Bound 2,66 
 

5% Trimmed Mean 2,43 
 

Median 3,00 
 

Variance ,744 
 

Std. Deviation ,862 
 

Minimum 1 
 

Maximum 3 
 

Range 2 
 

Interquartile Range 2 
 

Skewness -,871 ,369 

Kurtosis -1,083 ,724 

VB05 

Mean 3,34 ,291 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 2,75 
 

Upper Bound 3,93 
 

5% Trimmed Mean 3,32 
 

Median 3,00 
 

Variance 3,480 
 

Std. Deviation 1,866 
 

Minimum 1 
 

Maximum 6 
 

Range 5 
 

Interquartile Range 4 
 

Skewness ,080 ,369 

Kurtosis -1,323 ,724 

VB06 

Mean 1,78 ,146 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 1,49 
 

Upper Bound 2,08 
 

5% Trimmed Mean 1,76 
 

Median 1,00 
 

Variance ,876 
 

Std. Deviation ,936 
 

Minimum 1 
 

Maximum 3 
 

Range 2 
 

Interquartile Range 2 
 

Skewness ,465 ,369 

Kurtosis -1,742 ,724 

VB07 

Mean 2,17 ,125 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 1,92 
 

Upper Bound 2,42 
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5% Trimmed Mean 2,19 
 

Median 2,00 
 

Variance ,645 
 

Std. Deviation ,803 
 

Minimum 1 
 

Maximum 3 
 

Range 2 
 

Interquartile Range 2 
 

Skewness -,326 ,369 

Kurtosis -1,366 ,724 

VB08 

Mean 2,05 ,156 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 1,73 
 

Upper Bound 2,36 
 

5% Trimmed Mean 2,05 
 

Median 3,00 
 

Variance ,998 
 

Std. Deviation ,999 
 

Minimum 1 
 

Maximum 3 
 

Range 2 
 

Interquartile Range 2 
 

Skewness -,101 ,369 

Kurtosis -2,066 ,724 

VB09 

Mean 2,93 ,162 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 2,60 
 

Upper Bound 3,25 
 

5% Trimmed Mean 2,97 
 

Median 3,00 
 

Variance 1,070 
 

Std. Deviation 1,034 
 

Minimum 1 
 

Maximum 4 
 

Range 3 
 

Interquartile Range 2 
 

Skewness -,275 ,369 

Kurtosis -1,354 ,724 

VB10 

Mean 1,68 ,150 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 1,38 
 

Upper Bound 1,99 
 

5% Trimmed Mean 1,65 
 

Median 1,00 
 

Variance ,922 
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Std. Deviation ,960 
 

Minimum 1 
 

Maximum 3 
 

Range 2 
 

Interquartile Range 2 
 

Skewness ,694 ,369 

Kurtosis -1,598 ,724 

VB11 

Mean 1,63 ,147 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 1,34 
 

Upper Bound 1,93 
 

5% Trimmed Mean 1,59 
 

Median 1,00 
 

Variance ,888 
 

Std. Deviation ,942 
 

Minimum 1 
 

Maximum 3 
 

Range 2 
 

Interquartile Range 2 
 

Skewness ,816 ,369 

Kurtosis -1,405 ,724 

VB12 

Mean 1,17 ,085 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 1,00 
 

Upper Bound 1,34 
 

5% Trimmed Mean 1,08 
 

Median 1,00 
 

Variance ,295 
 

Std. Deviation ,543 
 

Minimum 1 
 

Maximum 3 
 

Range 2 
 

Interquartile Range 0 
 

Skewness 3,074 ,369 

Kurtosis 8,133 ,724 

VB13 

Mean 1,83 ,115 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 1,60 
 

Upper Bound 2,06 
 

5% Trimmed Mean 1,81 
 

Median 2,00 
 

Variance ,545 
 

Std. Deviation ,738 
 

Minimum 1 
 

Maximum 3 
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Range 2 
 

Interquartile Range 1 
 

Skewness ,286 ,369 

Kurtosis -1,075 ,724 

VB14 

Mean 1,98 ,162 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 1,65 
 

Upper Bound 2,30 
 

5% Trimmed Mean 1,92 
 

Median 2,00 
 

Variance 1,074 
 

Std. Deviation 1,037 
 

Minimum 1 
 

Maximum 4 
 

Range 3 
 

Interquartile Range 1 
 

Skewness ,900 ,369 

Kurtosis -,255 ,724 

VB15 

Mean 1,76 ,151 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 1,45 
 

Upper Bound 2,06 
 

5% Trimmed Mean 1,73 
 

Median 1,00 
 

Variance ,939 
 

Std. Deviation ,969 
 

Minimum 1 
 

Maximum 3 
 

Range 2 
 

Interquartile Range 2 
 

Skewness ,522 ,369 

Kurtosis -1,787 ,724 

VB16 

Mean 1,10 ,058 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound ,98 
 

Upper Bound 1,22 
 

5% Trimmed Mean 1,03 
 

Median 1,00 
 

Variance ,140 
 

Std. Deviation ,374 
 

Minimum 1 
 

Maximum 3 
 

Range 2 
 

Interquartile Range 0 
 

Skewness 4,164 ,369 
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Kurtosis 18,072 ,724 

VB17 

Mean 1,10 ,058 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound ,98 
 

Upper Bound 1,22 
 

5% Trimmed Mean 1,03 
 

Median 1,00 
 

Variance ,140 
 

Std. Deviation ,374 
 

Minimum 1 
 

Maximum 3 
 

Range 2 
 

Interquartile Range 0 
 

Skewness 4,164 ,369 

Kurtosis 18,072 ,724 

VB18 

Mean 4,02 ,196 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 3,63 
 

Upper Bound 4,42 
 

5% Trimmed Mean 3,94 
 

Median 3,00 
 

Variance 1,574 
 

Std. Deviation 1,255 
 

Minimum 3 
 

Maximum 7 
 

Range 4 
 

Interquartile Range 2 
 

Skewness ,750 ,369 

Kurtosis -,880 ,724 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

VB01 ,395 41 ,000 ,619 41 ,000 

VB02 ,357 41 ,000 ,635 41 ,000 

VB03 ,460 41 ,000 ,552 41 ,000 

VB04 ,394 41 ,000 ,656 41 ,000 

VB05 ,188 41 ,001 ,862 41 ,000 

VB06 ,359 41 ,000 ,679 41 ,000 

VB07 ,264 41 ,000 ,787 41 ,000 

VB08 ,342 41 ,000 ,652 41 ,000 

VB09 ,265 41 ,000 ,811 41 ,000 

VB10 ,420 41 ,000 ,600 41 ,000 
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VB11 ,432 41 ,000 ,587 41 ,000 

VB12 ,526 41 ,000 ,340 41 ,000 

VB13 ,235 41 ,000 ,800 41 ,000 

VB14 ,271 41 ,000 ,789 41 ,000 

VB15 ,392 41 ,000 ,631 41 ,000 

VB16 ,530 41 ,000 ,288 41 ,000 

VB17 ,530 41 ,000 ,288 41 ,000 

VB18 ,329 41 ,000 ,769 41 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

 
 

 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

VB01 41 2 3 2,61 ,494 

VB02 41 2 3 2,54 ,505 

VB03 41 1 3 1,41 ,774 

VB04 41 1 3 2,39 ,862 

VB05 41 1 6 3,34 1,866 

VB06 41 1 3 1,78 ,936 

VB07 41 1 3 2,17 ,803 

VB08 41 1 3 2,05 ,999 

VB09 41 1 4 2,93 1,034 

VB10 41 1 3 1,68 ,960 

VB11 41 1 3 1,63 ,942 

VB12 41 1 3 1,17 ,543 

VB13 41 1 3 1,83 ,738 

VB14 41 1 4 1,98 1,037 

VB15 41 1 3 1,76 ,969 

VB16 41 1 3 1,10 ,374 

VB17 41 1 3 1,10 ,374 

VB18 41 3 7 4,02 1,255 

Valid N (listwise) 41 
    

 
 
 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Zscore(VB01) 41 100,0% 0 0,0% 41 100,0% 
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Zscore(VB02) 41 100,0% 0 0,0% 41 100,0% 

Zscore(VB03) 41 100,0% 0 0,0% 41 100,0% 

Zscore(VB04) 41 100,0% 0 0,0% 41 100,0% 

Zscore(VB05) 41 100,0% 0 0,0% 41 100,0% 

Zscore:  VB06 41 100,0% 0 0,0% 41 100,0% 

Zscore(VB07) 41 100,0% 0 0,0% 41 100,0% 

Zscore(VB08) 41 100,0% 0 0,0% 41 100,0% 

Zscore(VB09) 41 100,0% 0 0,0% 41 100,0% 

Zscore(VB10) 41 100,0% 0 0,0% 41 100,0% 

Zscore(VB11) 41 100,0% 0 0,0% 41 100,0% 

Zscore:  VB12 41 100,0% 0 0,0% 41 100,0% 

Zscore(VB13) 41 100,0% 0 0,0% 41 100,0% 

Zscore(VB14) 41 100,0% 0 0,0% 41 100,0% 

Zscore(VB15) 41 100,0% 0 0,0% 41 100,0% 

Zscore:  VB16 41 100,0% 0 0,0% 41 100,0% 

Zscore(VB17) 41 100,0% 0 0,0% 41 100,0% 

Zscore(VB18) 41 100,0% 0 0,0% 41 100,0% 

 

 
 

 
 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation Analysis N 

VB01 2,61 ,494 41 

VB02 2,54 ,505 41 

VB03 1,41 ,774 41 

VB04 2,39 ,862 41 
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VB05 3,34 1,866 41 

VB06 1,78 ,936 41 

VB07 2,17 ,803 41 

VB08 2,05 ,999 41 

VB09 2,93 1,034 41 

VB10 1,68 ,960 41 

VB11 1,63 ,942 41 

VB12 1,17 ,543 41 

VB13 1,83 ,738 41 

VB14 1,98 1,037 41 

VB15 1,76 ,969 41 

VB16 1,10 ,374 41 

VB17 1,10 ,374 41 

VB18 4,02 1,255 41 

 

Correlation Matrix 

 VB01 VB02 VB03 VB04 VB05 VB06 VB07 VB08 VB09 VB10 VB11 VB12 VB13 VB14 VB15 VB16 VB17 VB18 

Correlation 

VB01 1,000 ,761 ,172 ,073 ,067 ,351 ,487 ,344 ,187 ,260 ,008 ,255 ,361 ,518 ,319 ,211 ,211 ,419 

VB02 ,761 1,000 ,248 ,253 ,331 ,361 ,508 ,492 ,125 ,360 ,108 ,296 ,252 ,312 ,530 ,245 ,245 ,492 

VB03 ,172 ,248 1,000 ,201 ,471 ,336 ,285 -,059 ,164 ,350 ,522 ,541 ,390 ,387 ,105 ,461 ,547 ,350 

VB04 ,073 ,253 ,201 1,000 ,676 ,450 ,371 ,587 ,173 ,395 ,180 ,228 ,029 ,067 ,356 ,111 ,189 ,430 

VB05 ,067 ,331 ,471 ,676 1,000 ,244 ,361 ,420 ,169 ,425 ,272 ,262 ,170 ,263 ,338 ,273 ,166 ,445 

VB06 ,351 ,361 ,336 ,450 ,244 1,000 ,484 ,226 ,035 ,616 ,219 ,420 ,415 ,458 ,325 ,134 ,348 ,431 

VB07 ,487 ,508 ,285 ,371 ,361 ,484 1,000 ,363 ,316 ,429 ,118 ,275 ,641 ,456 ,440 ,276 ,276 ,566 

VB08 ,344 ,492 -,059 ,587 ,420 ,226 ,363 1,000 ,100 ,225 -,034 ,122 -,022 ,146 ,348 ,121 -,013 ,458 

VB09 ,187 ,125 ,164 ,173 ,169 ,035 ,316 ,100 1,000 ,001 -,259 ,067 ,147 ,255 -,093 ,148 ,019 ,252 

VB10 ,260 ,360 ,350 ,395 ,425 ,616 ,429 ,225 ,001 1,000 ,394 ,442 ,451 ,520 ,345 ,227 ,366 ,359 

VB11 ,008 ,108 ,522 ,180 ,272 ,219 ,118 -,034 -,259 ,394 1,000 ,369 ,375 ,119 ,283 ,245 ,387 ,198 

VB12 ,255 ,296 ,541 ,228 ,262 ,420 ,275 ,122 ,067 ,442 ,369 1,000 ,448 ,363 ,224 ,408 ,899 ,397 

VB13 ,361 ,252 ,390 ,029 ,170 ,415 ,641 -,022 ,147 ,451 ,375 ,448 1,000 ,550 ,290 ,333 ,423 ,463 

VB14 ,518 ,312 ,387 ,067 ,263 ,458 ,456 ,146 ,255 ,520 ,119 ,363 ,550 1,000 ,143 ,328 ,264 ,385 

VB15 ,319 ,530 ,105 ,356 ,338 ,325 ,440 ,348 -,093 ,345 ,283 ,224 ,290 ,143 1,000 ,136 ,205 ,355 

VB16 ,211 ,245 ,461 ,111 ,273 ,134 ,276 ,121 ,148 ,227 ,245 ,408 ,333 ,328 ,136 1,000 ,287 ,367 

VB17 ,211 ,245 ,547 ,189 ,166 ,348 ,276 -,013 ,019 ,366 ,387 ,899 ,423 ,264 ,205 ,287 1,000 ,367 

VB18 ,419 ,492 ,350 ,430 ,445 ,431 ,566 ,458 ,252 ,359 ,198 ,397 ,463 ,385 ,355 ,367 ,367 1,000 

Sig. (1-

tailed) 

VB01 
 

,000 ,141 ,325 ,339 ,012 ,001 ,014 ,120 ,051 ,481 ,054 ,010 ,000 ,021 ,093 ,093 ,003 

VB02 ,000 
 

,059 ,055 ,017 ,010 ,000 ,001 ,218 ,010 ,251 ,030 ,056 ,023 ,000 ,061 ,061 ,001 

VB03 ,141 ,059 
 

,104 ,001 ,016 ,035 ,357 ,153 ,013 ,000 ,000 ,006 ,006 ,257 ,001 ,000 ,012 

VB04 ,325 ,055 ,104 
 

,000 ,002 ,009 ,000 ,140 ,005 ,130 ,076 ,429 ,339 ,011 ,244 ,119 ,003 
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KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,689 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 398,712 

df 153 

Sig. ,000 

 

Anti-image Matrices 

 VB01 VB02 VB03 VB04 VB05 VB06 VB07 VB08 VB09 VB10 VB11 VB12 VB13 VB14 VB15 VB16 VB17 VB18 

Anti-image 

 

Covariance 

VB01 ,243 -,162 ,001 -,036 ,081 ,015 -,011 ,003 ,011 ,059 ,002 -,004 -,027 -,137 ,038 ,019 ,006 -,008 

VB02 -,162 ,209 -,021 ,072 -,068 -,036 -,024 -,069 -,030 -,062 ,010 ,008 ,049 ,099 -,113 -,022 -,013 -,021 

VB03 ,001 -,021 ,294 ,050 -,125 -,093 -,008 ,052 -,096 ,069 -,167 ,021 ,032 -,035 ,088 -,123 -,054 ,019 

VB04 -,036 ,072 ,050 ,208 -,141 -,138 -,017 -,121 -,113 -,025 -,050 ,036 ,056 ,091 -,034 -,033 -,049 ,006 

VB05 ,081 -,068 -,125 -,141 ,243 ,133 -,016 ,031 ,065 -,042 ,040 -,041 -,011 -,081 -,028 ,053 ,061 -,056 

VB06 ,015 -,036 -,093 -,138 ,133 ,325 -,049 ,084 ,130 -,108 ,066 -,061 -,012 -,076 -,013 ,114 ,064 -,073 

VB07 -,011 -,024 -,008 -,017 -,016 -,049 ,294 -,067 -,091 -,008 ,068 ,057 -,165 ,011 -,059 -,043 -,044 ,005 

VB08 ,003 -,069 ,052 -,121 ,031 ,084 -,067 ,333 ,090 ,019 -,005 -,071 ,066 -,060 ,021 ,030 ,072 -,110 

VB09 ,011 -,030 -,096 -,113 ,065 ,130 -,091 ,090 ,597 ,027 ,169 -,051 -,013 -,078 ,088 ,045 ,060 -,077 

VB10 ,059 -,062 ,069 -,025 -,042 -,108 -,008 ,019 ,027 ,390 -,105 -,009 -,024 -,128 ,026 -,005 -,006 ,051 

VB11 ,002 ,010 -,167 -,050 ,040 ,066 ,068 -,005 ,169 -,105 ,442 ,001 -,114 ,053 -,095 ,006 ,005 -,010 

VB12 -,004 ,008 ,021 ,036 -,041 -,061 ,057 -,071 -,051 -,009 ,001 ,114 -,032 ,003 -,001 -,093 -,102 ,039 

VB13 -,027 ,049 ,032 ,056 -,011 -,012 -,165 ,066 -,013 -,024 -,114 -,032 ,287 -,049 -,031 -,006 ,012 -,083 

VB14 -,137 ,099 -,035 ,091 -,081 -,076 ,011 -,060 -,078 -,128 ,053 ,003 -,049 ,338 -,002 -,046 -,001 ,005 

VB15 ,038 -,113 ,088 -,034 -,028 -,013 -,059 ,021 ,088 ,026 -,095 -,001 -,031 -,002 ,529 -,006 -,005 ,010 

VB05 ,339 ,017 ,001 ,000 
 

,062 ,010 ,003 ,146 ,003 ,043 ,049 ,143 ,048 ,015 ,042 ,150 ,002 

VB06 ,012 ,010 ,016 ,002 ,062 
 

,001 ,078 ,415 ,000 ,085 ,003 ,004 ,001 ,019 ,202 ,013 ,002 

VB07 ,001 ,000 ,035 ,009 ,010 ,001 
 

,010 ,022 ,003 ,232 ,041 ,000 ,001 ,002 ,041 ,041 ,000 

VB08 ,014 ,001 ,357 ,000 ,003 ,078 ,010 
 

,266 ,079 ,417 ,223 ,445 ,181 ,013 ,226 ,468 ,001 

VB09 ,120 ,218 ,153 ,140 ,146 ,415 ,022 ,266 
 

,497 ,051 ,338 ,180 ,054 ,281 ,178 ,453 ,056 

VB10 ,051 ,010 ,013 ,005 ,003 ,000 ,003 ,079 ,497 
 

,005 ,002 ,002 ,000 ,014 ,077 ,009 ,011 

VB11 ,481 ,251 ,000 ,130 ,043 ,085 ,232 ,417 ,051 ,005 
 

,009 ,008 ,230 ,036 ,061 ,006 ,107 

VB12 ,054 ,030 ,000 ,076 ,049 ,003 ,041 ,223 ,338 ,002 ,009 
 

,002 ,010 ,080 ,004 ,000 ,005 

VB13 ,010 ,056 ,006 ,429 ,143 ,004 ,000 ,445 ,180 ,002 ,008 ,002 
 

,000 ,033 ,017 ,003 ,001 

VB14 ,000 ,023 ,006 ,339 ,048 ,001 ,001 ,181 ,054 ,000 ,230 ,010 ,000 
 

,186 ,018 ,048 ,006 

VB15 ,021 ,000 ,257 ,011 ,015 ,019 ,002 ,013 ,281 ,014 ,036 ,080 ,033 ,186 
 

,198 ,099 ,011 

VB16 ,093 ,061 ,001 ,244 ,042 ,202 ,041 ,226 ,178 ,077 ,061 ,004 ,017 ,018 ,198 
 

,034 ,009 

VB17 ,093 ,061 ,000 ,119 ,150 ,013 ,041 ,468 ,453 ,009 ,006 ,000 ,003 ,048 ,099 ,034 
 

,009 

VB18 ,003 ,001 ,012 ,003 ,002 ,002 ,000 ,001 ,056 ,011 ,107 ,005 ,001 ,006 ,011 ,009 ,009 
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VB16 ,019 -,022 -,123 -,033 ,053 ,114 -,043 ,030 ,045 -,005 ,006 -,093 -,006 -,046 -,006 ,607 ,085 -,101 

VB17 ,006 -,013 -,054 -,049 ,061 ,064 -,044 ,072 ,060 -,006 ,005 -,102 ,012 -,001 -,005 ,085 ,117 -,053 

VB18 -,008 -,021 ,019 ,006 -,056 -,073 ,005 -,110 -,077 ,051 -,010 ,039 -,083 ,005 ,010 -,101 -,053 ,429 

Anti-image 

Correlation 

VB01 ,681a -,719 ,003 -,158 ,333 ,053 -,040 ,009 ,028 ,192 ,007 -,021 -,101 -,479 ,106 ,048 ,034 -,025 

VB02 -,719 ,675a -,084 ,348 -,300 -,137 -,096 -,262 -,085 -,217 ,034 ,049 ,200 ,373 -,341 -,060 -,086 -,069 

VB03 ,003 -,084 ,699a ,201 -,467 -,300 -,027 ,165 -,230 ,203 -,462 ,114 ,109 -,110 ,222 -,292 -,294 ,055 

VB04 -,158 ,348 ,201 ,548a -,627 -,531 -,070 -,460 -,321 -,086 -,163 ,232 ,228 ,343 -,103 -,093 -,315 ,021 

VB05 ,333 -,300 -,467 -,627 ,584a ,474 -,060 ,111 ,171 -,137 ,121 -,249 -,040 -,283 -,077 ,138 ,360 -,174 

VB06 ,053 -,137 -,300 -,531 ,474 ,644a -,159 ,256 ,295 -,305 ,175 -,318 -,038 -,229 -,032 ,257 ,329 -,195 

VB07 -,040 -,096 -,027 -,070 -,060 -,159 ,807a -,213 -,217 -,025 ,190 ,313 -,567 ,036 -,149 -,102 -,236 ,014 

VB08 ,009 -,262 ,165 -,460 ,111 ,256 -,213 ,624a ,202 ,054 -,013 -,364 ,214 -,179 ,049 ,067 ,367 -,291 

VB09 ,028 -,085 -,230 -,321 ,171 ,295 -,217 ,202 ,434a ,056 ,328 -,194 -,031 -,174 ,157 ,075 ,226 -,153 

VB10 ,192 -,217 ,203 -,086 -,137 -,305 -,025 ,054 ,056 ,844a -,253 -,043 -,071 -,352 ,056 -,009 -,028 ,125 

VB11 ,007 ,034 -,462 -,163 ,121 ,175 ,190 -,013 ,328 -,253 ,664a ,005 -,319 ,137 -,197 ,011 ,023 -,022 

VB12 -,021 ,049 ,114 ,232 -,249 -,318 ,313 -,364 -,194 -,043 ,005 ,646a -,176 ,014 -,003 -,352 -,884 ,177 

VB13 -,101 ,200 ,109 ,228 -,040 -,038 -,567 ,214 -,031 -,071 -,319 -,176 ,772a -,157 -,079 -,014 ,068 -,238 

VB14 -,479 ,373 -,110 ,343 -,283 -,229 ,036 -,179 -,174 -,352 ,137 ,014 -,157 ,712a -,006 -,101 -,007 ,012 

VB15 ,106 -,341 ,222 -,103 -,077 -,032 -,149 ,049 ,157 ,056 -,197 -,003 -,079 -,006 ,846a -,010 -,020 ,021 

VB16 ,048 -,060 -,292 -,093 ,138 ,257 -,102 ,067 ,075 -,009 ,011 -,352 -,014 -,101 -,010 ,725a ,318 -,199 

VB17 ,034 -,086 -,294 -,315 ,360 ,329 -,236 ,367 ,226 -,028 ,023 -,884 ,068 -,007 -,020 ,318 ,583a -,237 

VB18 -,025 -,069 ,055 ,021 -,174 -,195 ,014 -,291 -,153 ,125 -,022 ,177 -,238 ,012 ,021 -,199 -,237 ,878a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

VB01 1,000 ,822 

VB02 1,000 ,822 

VB03 1,000 ,716 

VB04 1,000 ,850 

VB05 1,000 ,760 

VB06 1,000 ,667 

VB07 1,000 ,688 

VB08 1,000 ,738 

VB09 1,000 ,748 

VB10 1,000 ,722 

VB11 1,000 ,648 

VB12 1,000 ,749 

VB13 1,000 ,710 

VB14 1,000 ,694 

VB15 1,000 ,622 
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VB16 1,000 ,515 

VB17 1,000 ,728 

VB18 1,000 ,615 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation sums of  Squared 

Loadings 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative % 

1 6,388 35,489 35,489 6,388 35,489 35,489 3,154 17,524 17,524 

2 2,248 12,492 47,981 2,248 12,492 47,981 2,936 16,313 33,837 

3 1,730 9,610 57,590 1,730 9,610 57,590 2,649 14,714 48,551 

4 1,364 7,577 65,167 1,364 7,577 65,167 2,562 14,235 62,786 

5 1,085 6,028 71,195 1,085 6,028 71,195 1,514 8,409 71,195 

6 ,951 5,283 76,478 
      

7 ,781 4,341 80,819 
      

8 ,649 3,604 84,423 
      

9 ,520 2,891 87,314 
      

10 ,482 2,678 89,992 
      

11 ,404 2,246 92,238 
      

12 ,361 2,003 94,241 
      

13 ,333 1,848 96,089 
      

14 ,233 1,294 97,382 
      

15 ,194 1,079 98,462 
      

16 ,135 ,749 99,210 
      

17 ,093 ,516 99,726 
      

18 ,049 ,274 100,000 
      

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrixa 

 Component 

1 2 3 4 5 

VB18 ,737 ,193 -,032 ,145 ,113 

VB07 ,733 ,241 -,241 ,019 -,182 

VB10 ,698 -,089 ,150 -,171 -,419 

VB12 ,676 -,467 ,061 ,022 ,263 

VB06 ,673 ,013 ,025 -,196 -,419 

VB02 ,659 ,384 -,190 -,270 ,361 

VB13 ,657 -,305 -,338 -,086 -,253 

VB14 ,630 -,089 -,433 ,084 -,308 

VB03 ,611 -,481 ,117 ,294 ,104 

VB17 ,602 -,534 ,063 -,031 ,274 

VB05 ,587 ,210 ,498 ,348 -,049 

VB01 ,576 ,283 -,540 -,256 ,231 

VB15 ,539 ,270 ,197 -,455 ,115 

VB16 ,491 -,232 -,081 ,308 ,344 

VB08 ,438 ,679 ,223 ,006 ,189 

VB11 ,428 -,487 ,412 -,239 ,007 

VB04 ,528 ,404 ,587 ,219 -,129 

VB09 ,221 ,223 -,374 ,711 -,058 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 5 components extracted. 

 

Reproduced Correlations 

 VB01 VB02 VB03 VB04 VB05 VB06 VB07 VB08 VB09 VB10 VB11 VB12 VB13 VB14 VB15 VB16 VB17 VB18 

Reproduce

d  

Correlation 

VB01 ,822a ,743 ,102 ,015 ,028 ,331 ,574 ,366 ,197 ,243 -,051 ,280 ,438 ,479 ,424 ,261 ,233 ,485 

VB02 ,743 ,822a ,154 ,286 ,262 ,346 ,551 ,574 ,090 ,293 ,084 ,344 ,312 ,330 ,586 ,291 ,287 ,568 

VB03 ,102 ,154 ,716a ,248 ,413 ,307 ,291 -,011 ,187 ,393 ,475 ,679 ,457 ,370 ,101 ,528 ,652 ,409 

VB04 ,015 ,286 ,248 ,850a ,769 ,386 ,371 ,613 ,150 ,437 ,218 ,175 ,039 ,101 ,394 ,141 ,097 ,465 

VB05 ,028 ,262 ,413 ,769 ,760a ,362 ,377 ,504 ,241 ,427 ,271 ,324 ,136 ,180 ,307 ,290 ,248 ,502 

VB06 ,331 ,346 ,307 ,386 ,362 ,667a ,563 ,229 ,028 ,681 ,336 ,336 ,553 ,525 ,411 ,121 ,291 ,422 

VB07 ,574 ,551 ,291 ,371 ,377 ,563 ,688a ,397 ,331 ,527 ,091 ,321 ,534 ,603 ,383 ,266 ,247 ,577 

VB08 ,366 ,574 -,011 ,613 ,504 ,229 ,397 ,738a ,159 ,198 -,051 ,043 -,043 ,062 ,482 ,107 -,032 ,469 

VB09 ,197 ,090 ,187 ,150 ,241 ,028 ,331 ,159 ,748a -,019 -,339 ,023 ,157 ,359 -,224 ,286 -,048 ,315 

VB10 ,243 ,293 ,393 ,437 ,427 ,681 ,527 ,198 -,019 ,722a ,442 ,409 ,556 ,497 ,411 ,154 ,368 ,420 

VB11 -,051 ,084 ,475 ,218 ,271 ,336 ,091 -,051 -,339 ,442 ,648a ,539 ,310 ,112 ,290 ,218 ,554 ,175 

VB12 ,280 ,344 ,679 ,175 ,324 ,336 ,321 ,043 ,023 ,409 ,539 ,749a ,498 ,362 ,271 ,533 ,732 ,439 



 

211 
 

VB13 ,438 ,312 ,457 ,039 ,136 ,553 ,534 -,043 ,157 ,556 ,310 ,498 ,710a ,658 ,215 ,306 ,470 ,396 

VB14 ,479 ,330 ,370 ,101 ,180 ,525 ,603 ,062 ,359 ,497 ,112 ,362 ,658 ,694a ,156 ,284 ,312 ,439 

VB15 ,424 ,586 ,101 ,394 ,307 ,411 ,383 ,482 -,224 ,411 ,290 ,271 ,215 ,156 ,622a ,085 ,239 ,390 

VB16 ,261 ,291 ,528 ,141 ,290 ,121 ,266 ,107 ,286 ,154 ,218 ,533 ,306 ,284 ,085 ,515a ,499 ,403 

VB17 ,233 ,287 ,652 ,097 ,248 ,291 ,247 -,032 -,048 ,368 ,554 ,732 ,470 ,312 ,239 ,499 ,728a ,366 

VB18 ,485 ,568 ,409 ,465 ,502 ,422 ,577 ,469 ,315 ,420 ,175 ,439 ,396 ,439 ,390 ,403 ,366 ,615a 

Residualb 

VB01 
 

,017 ,071 ,058 ,039 ,020 -,086 -,022 -,009 ,017 ,059 -,025 -,077 ,040 -,105 -,050 -,022 -,066 

VB02 ,017 
 

,094 -,033 ,070 ,016 -,043 -,082 ,035 ,067 ,024 -,048 -,060 -,017 -,056 -,046 -,042 -,076 

VB03 ,071 ,094 
 

-,047 ,058 ,029 -,005 -,048 -,023 -,044 ,047 -,138 -,068 ,017 ,004 -,068 -,105 -,059 

VB04 ,058 -,033 -,047 
 

-,093 ,064 ,000 -,026 ,023 -,042 -,038 ,053 -,011 -,034 -,038 -,030 ,092 -,035 

VB05 ,039 ,070 ,058 -,093 
 

-,118 -,017 -,084 -,072 -,002 ,001 -,062 ,034 ,083 ,031 -,017 -,082 -,057 

VB06 ,020 ,016 ,029 ,064 -,118 
 

-,080 -,003 ,007 -,065 -,117 ,084 -,138 -,066 -,086 ,013 ,057 ,008 

VB07 -,086 -,043 -,005 ,000 -,017 -,080 
 

-,034 -,014 -,099 ,026 -,045 ,106 -,147 ,057 ,009 ,029 -,011 

VB08 -,022 -,082 -,048 -,026 -,084 -,003 -,034 
 

-,058 ,027 ,018 ,080 ,020 ,085 -,134 ,013 ,019 -,011 

VB09 -,009 ,035 -,023 ,023 -,072 ,007 -,014 -,058 
 

,021 ,080 ,045 -,010 -,105 ,131 -,138 ,067 -,063 

VB10 ,017 ,067 -,044 -,042 -,002 -,065 -,099 ,027 ,021 
 

-,049 ,033 -,105 ,023 -,066 ,073 -,002 -,061 

VB11 ,059 ,024 ,047 -,038 ,001 -,117 ,026 ,018 ,080 -,049 
 

-,170 ,066 ,006 -,007 ,027 -,166 ,023 

VB12 -,025 -,048 -,138 ,053 -,062 ,084 -,045 ,080 ,045 ,033 -,170 
 

-,049 ,001 -,047 -,125 ,167 -,042 

VB13 -,077 -,060 -,068 -,011 ,034 -,138 ,106 ,020 -,010 -,105 ,066 -,049 
 

-,108 ,075 ,027 -,047 ,068 

VB14 ,040 -,017 ,017 -,034 ,083 -,066 -,147 ,085 -,105 ,023 ,006 ,001 -,108 
 

-,013 ,044 -,048 -,054 

VB15 -,105 -,056 ,004 -,038 ,031 -,086 ,057 -,134 ,131 -,066 -,007 -,047 ,075 -,013 
 

,051 -,034 -,035 

VB16 -,050 -,046 -,068 -,030 -,017 ,013 ,009 ,013 -,138 ,073 ,027 -,125 ,027 ,044 ,051 
 

-,212 -,036 

VB17 -,022 -,042 -,105 ,092 -,082 ,057 ,029 ,019 ,067 -,002 -,166 ,167 -,047 -,048 -,034 -,212 
 

,002 

VB18 -,066 -,076 -,059 -,035 -,057 ,008 -,011 -,011 -,063 -,061 ,023 -,042 ,068 -,054 -,035 -,036 ,002 
 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. Reproduced communalities 

b. Residuals are computed between observed and reproduced correlations. There are 68 (44,0%) nonredundant residuals with absolute values greater than 0.05. 

 
 

Rotated Component Matrixa 

 Component 

1 2 3 4 5 

VB12 ,806 ,236 ,175 ,076 -,091 

VB17 ,804 ,202 ,132 -,001 -,153 

VB03 ,776 ,257 -,066 ,185 ,098 

VB16 ,632 ,030 ,190 ,093 ,264 

VB11 ,552 ,230 -,103 ,163 -,504 

VB06 ,124 ,722 ,176 ,278 -,147 

VB13 ,389 ,714 ,176 -,119 ,063 
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VB10 ,225 ,711 ,082 ,337 -,214 

VB14 ,232 ,709 ,215 -,038 ,299 

VB07 ,127 ,592 ,451 ,263 ,221 

VB02 ,174 ,165 ,853 ,190 -,013 

VB01 ,105 ,320 ,818 -,123 ,156 

VB15 ,077 ,214 ,550 ,331 -,398 

VB18 ,344 ,304 ,451 ,399 ,206 

VB04 ,065 ,149 ,092 ,903 -,020 

VB05 ,282 ,153 ,042 ,804 ,093 

VB08 -,113 -,035 ,562 ,637 ,053 

VB09 ,061 ,127 ,047 ,155 ,838 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 7 iterations. 

 

Component Transformation Matrix 

Component 1 2 3 4 5 

1 ,535 ,579 ,463 ,404 ,037 

2 -,674 -,127 ,511 ,470 ,219 

3 ,108 -,278 -,358 ,713 -,524 

4 ,223 -,167 -,386 ,312 ,822 

5 ,445 -,738 ,497 -,103 ,002 

Extraction Method: Principal Component Analysis.   

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
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Component Score Coefficient Matrix 

 Component 

1 2 3 4 5 

VB01 -,017 -,003 ,396 -,208 ,040 

VB02 ,032 -,144 ,416 -,052 -,063 

VB03 ,293 -,043 -,125 ,043 ,099 

VB04 -,057 -,008 -,113 ,422 -,004 

VB05 ,054 -,048 -,134 ,370 ,083 

VB06 -,150 ,365 -,090 ,051 -,121 

VB07 -,098 ,213 ,069 ,019 ,112 

VB08 -,074 -,164 ,225 ,245 ,005 

VB09 ,021 ,020 -,084 ,074 ,565 

VB10 -,105 ,350 -,144 ,088 -,154 

VB11 ,171 ,025 -,094 ,040 -,314 

VB12 ,312 -,104 ,045 -,050 -,047 

VB13 ,007 ,314 -,044 -,157 ,024 

VB14 -,060 ,331 -,050 -,109 ,176 

VB15 -,051 -,021 ,241 ,057 -,304 

VB16 ,297 -,202 ,070 -,013 ,191 

VB17 ,322 -,108 ,044 -,081 -,086 

VB18 ,072 -,033 ,114 ,096 ,120 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.  

 Component Scores. 

 

Component Score Covariance Matrix 

Component 1 2 3 4 5 

1 1,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

2 ,000 1,000 ,000 ,000 ,000 

3 ,000 ,000 1,000 ,000 ,000 

4 ,000 ,000 ,000 1,000 ,000 

5 ,000 ,000 ,000 ,000 1,000 

Extraction Method: Principal Component Analysis.   

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.   

 Component Scores. 
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10.7. ANEXO VII 

Análise por Componentes Principais dos dados da comunidade, DAICO-2012. 

 
Explore 
 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

P2.1 250 100,0% 0 0,0% 250 100,0% 

P2.2 250 100,0% 0 0,0% 250 100,0% 

P2.3 250 100,0% 0 0,0% 250 100,0% 

P2.4 250 100,0% 0 0,0% 250 100,0% 

P2.5 250 100,0% 0 0,0% 250 100,0% 

P2.6 250 100,0% 0 0,0% 250 100,0% 

P2.7 250 100,0% 0 0,0% 250 100,0% 

P2.8 250 100,0% 0 0,0% 250 100,0% 

P2.9 250 100,0% 0 0,0% 250 100,0% 

P2.10 250 100,0% 0 0,0% 250 100,0% 

P2.11 250 100,0% 0 0,0% 250 100,0% 

P2.12 250 100,0% 0 0,0% 250 100,0% 

P2.13 250 100,0% 0 0,0% 250 100,0% 

P2.14 250 100,0% 0 0,0% 250 100,0% 

P2.15 250 100,0% 0 0,0% 250 100,0% 

P2.16 250 100,0% 0 0,0% 250 100,0% 

P2.17 250 100,0% 0 0,0% 250 100,0% 

 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

P2.1 

Mean 1,53 ,048 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 1,44 
 

Upper Bound 1,63 
 

5% Trimmed Mean 1,46 
 

Median 1,00 
 

Variance ,571 
 

Std. Deviation ,756 
 

Minimum 1 
 

Maximum 5 
 

Range 4 
 

Interquartile Range 1 
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Skewness 1,353 ,154 

Kurtosis 1,556 ,307 

P2.2 

Mean 1,56 ,058 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 1,44 
 

Upper Bound 1,67 
 

5% Trimmed Mean 1,45 
 

Median 1,00 
 

Variance ,850 
 

Std. Deviation ,922 
 

Minimum 1 
 

Maximum 4 
 

Range 3 
 

Interquartile Range 1 
 

Skewness 1,585 ,154 

Kurtosis 1,367 ,307 

P2.3 

Mean 1,66 ,070 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 1,52 
 

Upper Bound 1,80 
 

5% Trimmed Mean 1,57 
 

Median 1,00 
 

Variance 1,213 
 

Std. Deviation 1,101 
 

Minimum 1 
 

Maximum 4 
 

Range 3 
 

Interquartile Range 2 
 

Skewness 1,215 ,154 

Kurtosis -,243 ,307 

P2.4 

Mean 3,46 ,072 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 3,32 
 

Upper Bound 3,61 
 

5% Trimmed Mean 3,52 
 

Median 4,00 
 

Variance 1,302 
 

Std. Deviation 1,141 
 

Minimum 1 
 

Maximum 5 
 

Range 4 
 

Interquartile Range 1 
 

Skewness -,573 ,154 

Kurtosis -,265 ,307 

P2.5 Mean 3,20 ,054 
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95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 3,10 
 

Upper Bound 3,31 
 

5% Trimmed Mean 3,26 
 

Median 3,00 
 

Variance ,725 
 

Std. Deviation ,852 
 

Minimum 1 
 

Maximum 5 
 

Range 4 
 

Interquartile Range 1 
 

Skewness -,679 ,154 

Kurtosis -,205 ,307 

P2.6 

Mean 3,54 ,068 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 3,41 
 

Upper Bound 3,67 
 

5% Trimmed Mean 3,60 
 

Median 4,00 
 

Variance 1,157 
 

Std. Deviation 1,076 
 

Minimum 1 
 

Maximum 5 
 

Range 4 
 

Interquartile Range 1 
 

Skewness -,680 ,154 

Kurtosis ,170 ,307 

P2.7 

Mean 1,91 ,057 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 1,80 
 

Upper Bound 2,02 
 

5% Trimmed Mean 1,85 
 

Median 2,00 
 

Variance ,807 
 

Std. Deviation ,898 
 

Minimum 1 
 

Maximum 4 
 

Range 3 
 

Interquartile Range 2 
 

Skewness ,551 ,154 

Kurtosis -,754 ,307 

P2.8 

Mean 1,98 ,071 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 1,84 
 

Upper Bound 2,11 
 

5% Trimmed Mean 1,91 
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Median 1,00 
 

Variance 1,244 
 

Std. Deviation 1,116 
 

Minimum 1 
 

Maximum 5 
 

Range 4 
 

Interquartile Range 2 
 

Skewness ,555 ,154 

Kurtosis -1,179 ,307 

P2.9 

Mean 1,98 ,068 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 1,84 
 

Upper Bound 2,11 
 

5% Trimmed Mean 1,92 
 

Median 1,00 
 

Variance 1,172 
 

Std. Deviation 1,083 
 

Minimum 1 
 

Maximum 4 
 

Range 3 
 

Interquartile Range 2 
 

Skewness ,431 ,154 

Kurtosis -1,408 ,307 

P2.10 

Mean 2,68 ,071 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 2,54 
 

Upper Bound 2,82 
 

5% Trimmed Mean 2,67 
 

Median 3,00 
 

Variance 1,255 
 

Std. Deviation 1,120 
 

Minimum 1 
 

Maximum 5 
 

Range 4 
 

Interquartile Range 2 
 

Skewness -,328 ,154 

Kurtosis -,816 ,307 

P2.11 

Mean 3,72 ,067 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 3,59 
 

Upper Bound 3,85 
 

5% Trimmed Mean 3,80 
 

Median 4,00 
 

Variance 1,134 
 

Std. Deviation 1,065 
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Minimum 1 
 

Maximum 5 
 

Range 4 
 

Interquartile Range 1 
 

Skewness -,950 ,154 

Kurtosis ,707 ,307 

P2.12 

Mean 1,90 ,064 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 1,77 
 

Upper Bound 2,03 
 

5% Trimmed Mean 1,83 
 

Median 2,00 
 

Variance 1,014 
 

Std. Deviation 1,007 
 

Minimum 1 
 

Maximum 4 
 

Range 3 
 

Interquartile Range 2 
 

Skewness ,654 ,154 

Kurtosis -,901 ,307 

P2.13 

Mean 2,46 ,089 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 2,28 
 

Upper Bound 2,63 
 

5% Trimmed Mean 2,40 
 

Median 2,00 
 

Variance 2,000 
 

Std. Deviation 1,414 
 

Minimum 1 
 

Maximum 5 
 

Range 4 
 

Interquartile Range 2 
 

Skewness ,563 ,154 

Kurtosis -,946 ,307 

P2.14 

Mean 4,08 ,058 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 3,96 
 

Upper Bound 4,19 
 

5% Trimmed Mean 4,14 
 

Median 4,00 
 

Variance ,850 
 

Std. Deviation ,922 
 

Minimum 1 
 

Maximum 5 
 

Range 4 
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Interquartile Range 2 
 

Skewness -,803 ,154 

Kurtosis ,388 ,307 

P2.15 

Mean 2,30 ,079 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 2,14 
 

Upper Bound 2,46 
 

5% Trimmed Mean 2,28 
 

Median 2,00 
 

Variance 1,568 
 

Std. Deviation 1,252 
 

Minimum 1 
 

Maximum 4 
 

Range 3 
 

Interquartile Range 3 
 

Skewness ,257 ,154 

Kurtosis -1,587 ,307 

P2.16 

Mean 1,38 ,056 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 1,27 
 

Upper Bound 1,49 
 

5% Trimmed Mean 1,25 
 

Median 1,00 
 

Variance ,783 
 

Std. Deviation ,885 
 

Minimum 1 
 

Maximum 5 
 

Range 4 
 

Interquartile Range 0 
 

Skewness 2,228 ,154 

Kurtosis 3,851 ,307 

P2.17 

Mean 4,08 ,092 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 3,89 
 

Upper Bound 4,26 
 

5% Trimmed Mean 4,20 
 

Median 5,00 
 

Variance 2,119 
 

Std. Deviation 1,456 
 

Minimum 1 
 

Maximum 5 
 

Range 4 
 

Interquartile Range 1 
 

Skewness -1,259 ,154 
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Kurtosis -,047 ,307 

 
 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

P2.1 ,367 250 ,000 ,703 250 ,000 

P2.2 ,395 250 ,000 ,641 250 ,000 

P2.3 ,445 250 ,000 ,607 250 ,000 

P2.4 ,217 250 ,000 ,887 250 ,000 

P2.5 ,257 250 ,000 ,830 250 ,000 

P2.6 ,226 250 ,000 ,873 250 ,000 

P2.7 ,252 250 ,000 ,823 250 ,000 

P2.8 ,329 250 ,000 ,766 250 ,000 

P2.9 ,332 250 ,000 ,751 250 ,000 

P2.10 ,316 250 ,000 ,824 250 ,000 

P2.11 ,264 250 ,000 ,842 250 ,000 

P2.12 ,298 250 ,000 ,790 250 ,000 

P2.13 ,208 250 ,000 ,842 250 ,000 

P2.14 ,238 250 ,000 ,822 250 ,000 

P2.15 ,254 250 ,000 ,792 250 ,000 

P2.16 ,490 250 ,000 ,484 250 ,000 

P2.17 ,385 250 ,000 ,651 250 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

P2.1 250 1 5 1,53 ,756 

P2.2 250 1 4 1,56 ,922 

P2.3 250 1 4 1,66 1,101 

P2.4 250 1 5 3,46 1,141 

P2.5 250 1 5 3,20 ,852 

P2.6 250 1 5 3,54 1,076 

P2.7 250 1 4 1,91 ,898 

P2.8 250 1 5 1,98 1,116 

P2.9 250 1 4 1,98 1,083 

P2.10 250 1 5 2,68 1,120 

P2.11 250 1 5 3,72 1,065 

P2.12 250 1 4 1,90 1,007 

P2.13 250 1 5 2,46 1,414 

P2.14 250 1 5 4,08 ,922 
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P2.15 250 1 4 2,30 1,252 

P2.16 250 1 5 1,38 ,885 

P2.17 250 1 5 4,08 1,456 

Valid N (listwise) 250 
    

 
 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Zscore:  P2.1 250 100,0% 0 0,0% 250 100,0% 

Zscore:  P2.2 250 100,0% 0 0,0% 250 100,0% 

Zscore:  P2.3 250 100,0% 0 0,0% 250 100,0% 

Zscore:  P2.4 250 100,0% 0 0,0% 250 100,0% 

Zscore:  P2.5 250 100,0% 0 0,0% 250 100,0% 

Zscore:  P2.6 250 100,0% 0 0,0% 250 100,0% 

Zscore:  P2.7 250 100,0% 0 0,0% 250 100,0% 

Zscore:  P2.8 250 100,0% 0 0,0% 250 100,0% 

Zscore:  P2.9 250 100,0% 0 0,0% 250 100,0% 

Zscore:  P2.10 250 100,0% 0 0,0% 250 100,0% 

Zscore:  P2.11 250 100,0% 0 0,0% 250 100,0% 

Zscore:  P2.12 250 100,0% 0 0,0% 250 100,0% 

Zscore:  P2.13 250 100,0% 0 0,0% 250 100,0% 

Zscore:  P2.14 250 100,0% 0 0,0% 250 100,0% 

Zscore:  P2.15 250 100,0% 0 0,0% 250 100,0% 

Zscore:  P2.16 250 100,0% 0 0,0% 250 100,0% 

Zscore:  P2.17 250 100,0% 0 0,0% 250 100,0% 
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Correlation Matrix 

 P2.1 P2.2 P2.3 P2.4 P2.5 P2.6 P2.7 P2.8 P2.9 P2.10 P2.11 P2.12 P2.13 P2.14 P2.15 P2.16 P2.1

7 

Corre

lation 

P2.1 1,000 ,646 -,057 ,216 ,211 ,169 -,052 ,006 ,021 ,131 ,156 ,123 ,125 ,120 -,038 ,069 -,062 

P2.2 ,646 1,000 -,011 ,105 ,085 ,097 -,020 ,036 ,102 ,185 ,171 ,026 ,091 ,092 -,065 ,030 -,130 

P2.3 -,057 -,011 1,000 -,082 -,127 ,064 ,427 ,104 ,121 ,110 -,092 -,107 -,047 -,030 -,147 -,040 ,081 

P2.4 ,216 ,105 -,082 1,000 ,749 ,682 -,052 ,223 ,185 ,004 ,550 ,100 ,162 ,455 ,369 ,147 ,073 

P2.5 ,211 ,085 -,127 ,749 1,000 ,581 -,038 ,145 ,101 -,037 ,484 ,141 ,143 ,410 ,323 ,174 -,022 

P2.6 ,169 ,097 ,064 ,682 ,581 1,000 ,068 ,225 ,194 -,036 ,392 ,109 ,104 ,363 ,252 ,113 ,025 

P2.7 -,052 -,020 ,427 -,052 -,038 ,068 1,000 ,226 ,295 ,322 ,044 ,025 -,027 -,103 -,097 ,029 -,154 

P2.8 ,006 ,036 ,104 ,223 ,145 ,225 ,226 1,000 ,861 ,434 ,214 ,169 ,094 ,103 ,120 ,107 -,001 

P2.9 ,021 ,102 ,121 ,185 ,101 ,194 ,295 ,861 1,000 ,480 ,207 ,182 ,112 ,102 ,112 ,127 -,027 

P2.10 ,131 ,185 ,110 ,004 -,037 -,036 ,322 ,434 ,480 1,000 ,015 ,110 ,021 -,109 -,060 ,014 -,352 

P2.11 ,156 ,171 -,092 ,550 ,484 ,392 ,044 ,214 ,207 ,015 1,000 ,187 ,186 ,406 ,376 ,216 ,110 

P2.12 ,123 ,026 -,107 ,100 ,141 ,109 ,025 ,169 ,182 ,110 ,187 1,000 ,413 ,090 ,068 ,128 ,022 

P2.13 ,125 ,091 -,047 ,162 ,143 ,104 -,027 ,094 ,112 ,021 ,186 ,413 1,000 ,180 ,131 ,086 ,307 

P2.14 ,120 ,092 -,030 ,455 ,410 ,363 -,103 ,103 ,102 -,109 ,406 ,090 ,180 1,000 ,471 ,166 ,289 

P2.15 -,038 -,065 -,147 ,369 ,323 ,252 -,097 ,120 ,112 -,060 ,376 ,068 ,131 ,471 1,000 ,310 ,078 

P2.16 ,069 ,030 -,040 ,147 ,174 ,113 ,029 ,107 ,127 ,014 ,216 ,128 ,086 ,166 ,310 1,000 -,125 

P2.17 -,062 -,130 ,081 ,073 -,022 ,025 -,154 -,001 -,027 -,352 ,110 ,022 ,307 ,289 ,078 -,125 1,000 

Sig. 

(1-

tailed

) 

P2.1 
 

,000 ,185 ,000 ,000 ,004 ,207 ,464 ,373 ,019 ,007 ,026 ,024 ,029 ,276 ,139 ,163 

P2.2 ,000 
 

,432 ,049 ,090 ,063 ,374 ,283 ,054 ,002 ,003 ,344 ,075 ,074 ,153 ,316 ,020 

P2.3 ,185 ,432 
 

,099 ,022 ,157 ,000 ,050 ,028 ,041 ,074 ,046 ,230 ,319 ,010 ,265 ,100 

P2.4 ,000 ,049 ,099 
 

,000 ,000 ,205 ,000 ,002 ,478 ,000 ,057 ,005 ,000 ,000 ,010 ,125 

P2.5 ,000 ,090 ,022 ,000 
 

,000 ,273 ,011 ,055 ,283 ,000 ,013 ,012 ,000 ,000 ,003 ,363 

P2.6 ,004 ,063 ,157 ,000 ,000 
 

,141 ,000 ,001 ,286 ,000 ,042 ,050 ,000 ,000 ,038 ,347 

P2.7 ,207 ,374 ,000 ,205 ,273 ,141 
 

,000 ,000 ,000 ,243 ,345 ,336 ,052 ,064 ,324 ,007 

P2.8 ,464 ,283 ,050 ,000 ,011 ,000 ,000 
 

,000 ,000 ,000 ,004 ,070 ,052 ,029 ,046 ,492 

P2.9 ,373 ,054 ,028 ,002 ,055 ,001 ,000 ,000 
 

,000 ,001 ,002 ,038 ,053 ,039 ,022 ,336 

P2.10 ,019 ,002 ,041 ,478 ,283 ,286 ,000 ,000 ,000 
 

,404 ,041 ,368 ,043 ,172 ,414 ,000 

P2.11 ,007 ,003 ,074 ,000 ,000 ,000 ,243 ,000 ,001 ,404 
 

,001 ,002 ,000 ,000 ,000 ,042 

P2.12 ,026 ,344 ,046 ,057 ,013 ,042 ,345 ,004 ,002 ,041 ,001 
 

,000 ,077 ,140 ,021 ,367 

P2.13 ,024 ,075 ,230 ,005 ,012 ,050 ,336 ,070 ,038 ,368 ,002 ,000 
 

,002 ,019 ,089 ,000 

P2.14 ,029 ,074 ,319 ,000 ,000 ,000 ,052 ,052 ,053 ,043 ,000 ,077 ,002 
 

,000 ,004 ,000 

P2.15 ,276 ,153 ,010 ,000 ,000 ,000 ,064 ,029 ,039 ,172 ,000 ,140 ,019 ,000 
 

,000 ,110 

P2.16 ,139 ,316 ,265 ,010 ,003 ,038 ,324 ,046 ,022 ,414 ,000 ,021 ,089 ,004 ,000 
 

,024 

P2.17 ,163 ,020 ,100 ,125 ,363 ,347 ,007 ,492 ,336 ,000 ,042 ,367 ,000 ,000 ,110 ,024 
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Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation Analysis N 

P2.1 1,53 ,756 250 

P2.2 1,56 ,922 250 

P2.3 1,66 1,101 250 

P2.4 3,46 1,141 250 

P2.5 3,20 ,852 250 

P2.6 3,54 1,076 250 

P2.7 1,91 ,898 250 

P2.8 1,98 1,116 250 

P2.9 1,98 1,083 250 

P2.10 2,68 1,120 250 

P2.11 3,72 1,065 250 

P2.12 1,90 1,007 250 

P2.13 2,46 1,414 250 

P2.14 4,08 ,922 250 

P2.15 2,30 1,252 250 

P2.16 1,38 ,885 250 

P2.17 4,08 1,456 250 

 
 

Anti-image Matrices 

 P2.1 P2.2 P2.3 P2.4 P2.5 P2.6 P2.7 P2.8 P2.9 P2.10 P2.11 P2.12 P2.13 P2.14 P2.15 P2.16 P2.1

7 

Anti-

image  

Covaria

nce 

P2.1 ,529 -,328 ,021 -,034 -,038 -,011 ,007 -,005 ,031 -,049 ,037 -,072 -,001 -,004 ,046 -,046 -,034 

P2.2 -,328 ,522 -,024 ,024 ,031 -,014 ,053 ,038 -,048 -,029 -,097 ,080 -,055 -,048 ,052 ,027 ,086 

P2.3 ,021 -,024 ,737 ,009 ,044 -,081 -,286 -,013 ,010 -,026 ,059 ,072 ,021 -,038 ,068 -,028 -,109 

P2.4 -,034 ,024 ,009 ,296 -,169 -,160 ,047 -,007 -,003 -,036 -,099 ,049 -,016 -,029 -,035 ,019 -,024 

P2.5 -,038 ,031 ,044 -,169 ,393 -,056 -,019 -,011 ,018 ,034 -,049 -,025 -,020 -,056 ,003 -,017 ,078 

P2.6 -,011 -,014 -,081 -,160 -,056 ,482 -,048 -,021 -,007 ,087 ,011 -,034 ,009 -,041 ,004 ,019 ,046 

P2.7 ,007 ,053 -,286 ,047 -,019 -,048 ,675 ,034 -,062 -,104 -,087 ,000 -,010 ,038 ,034 -,008 ,071 

P2.8 -,005 ,038 -,013 -,007 -,011 -,021 ,034 ,245 -,190 -,043 -,013 -,008 ,017 ,017 -,001 ,003 -,024 

P2.9 ,031 -,048 ,010 -,003 ,018 -,007 -,062 -,190 ,229 -,066 -,002 -,022 -,007 -,014 -,009 -,029 -,017 

P2.10 -,049 -,029 -,026 -,036 ,034 ,087 -,104 -,043 -,066 ,574 ,015 -,018 -,058 -,001 ,006 ,068 ,215 

P2.11 ,037 -,097 ,059 -,099 -,049 ,011 -,087 -,013 -,002 ,015 ,584 -,073 ,006 -,053 -,091 -,063 -,061 

P2.12 -,072 ,080 ,072 ,049 -,025 -,034 ,000 -,008 -,022 -,018 -,073 ,757 -,284 -,012 ,039 -,043 ,055 

P2.13 -,001 -,055 ,021 -,016 -,020 ,009 -,010 ,017 -,007 -,058 ,006 -,284 ,703 ,015 -,038 -,044 -,223 

P2.14 -,004 -,048 -,038 -,029 -,056 -,041 ,038 ,017 -,014 -,001 -,053 -,012 ,015 ,591 -,203 -,028 -,160 

P2.15 ,046 ,052 ,068 -,035 ,003 ,004 ,034 -,001 -,009 ,006 -,091 ,039 -,038 -,203 ,645 -,167 ,036 

P2.16 -,046 ,027 -,028 ,019 -,017 ,019 -,008 ,003 -,029 ,068 -,063 -,043 -,044 -,028 -,167 ,838 ,139 
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P2.17 -,034 ,086 -,109 -,024 ,078 ,046 ,071 -,024 -,017 ,215 -,061 ,055 -,223 -,160 ,036 ,139 ,615 

Anti-

image 

Correla

tion 

P2.1 ,585a -,624 ,034 -,085 -,084 -,022 ,012 -,014 ,089 -,090 ,066 -,113 -,002 -,007 ,079 -,070 -,059 

P2.2 -,624 ,510a -,039 ,060 ,069 -,027 ,089 ,105 -,139 -,054 -,176 ,127 -,091 -,086 ,090 ,041 ,153 

P2.3 ,034 -,039 ,544a ,019 ,081 -,136 -,405 -,031 ,025 -,040 ,090 ,097 ,029 -,057 ,098 -,036 -,161 

P2.4 -,085 ,060 ,019 ,777a -,496 -,425 ,106 -,026 -,013 -,087 -,238 ,104 -,036 -,069 -,080 ,038 -,057 

P2.5 -,084 ,069 ,081 -,496 ,820a -,129 -,037 -,036 ,058 ,071 -,102 -,046 -,039 -,116 ,005 -,030 ,159 

P2.6 -,022 -,027 -,136 -,425 -,129 ,829a -,085 -,061 -,022 ,165 ,020 -,057 ,015 -,076 ,007 ,030 ,084 

P2.7 ,012 ,089 -,405 ,106 -,037 -,085 ,625a ,083 -,158 -,167 -,139 ,000 -,015 ,060 ,052 -,010 ,110 

P2.8 -,014 ,105 -,031 -,026 -,036 -,061 ,083 ,642a -,802 -,113 -,034 -,019 ,041 ,044 -,003 ,008 -,062 

P2.9 ,089 -,139 ,025 -,013 ,058 -,022 -,158 -,802 ,635a -,182 -,006 -,054 -,018 -,038 -,024 -,067 -,047 

P2.10 -,090 -,054 -,040 -,087 ,071 ,165 -,167 -,113 -,182 ,728a ,025 -,028 -,092 -,002 ,010 ,098 ,362 

P2.11 ,066 -,176 ,090 -,238 -,102 ,020 -,139 -,034 -,006 ,025 ,869a -,110 ,010 -,089 -,148 -,090 -,102 

P2.12 -,113 ,127 ,097 ,104 -,046 -,057 ,000 -,019 -,054 -,028 -,110 ,617a -,390 -,018 ,055 -,054 ,080 

P2.13 -,002 -,091 ,029 -,036 -,039 ,015 -,015 ,041 -,018 -,092 ,010 -,390 ,609a ,023 -,057 -,058 -,339 

P2.14 -,007 -,086 -,057 -,069 -,116 -,076 ,060 ,044 -,038 -,002 -,089 -,018 ,023 ,828a -,329 -,040 -,266 

P2.15 ,079 ,090 ,098 -,080 ,005 ,007 ,052 -,003 -,024 ,010 -,148 ,055 -,057 -,329 ,792a -,227 ,058 

P2.16 -,070 ,041 -,036 ,038 -,030 ,030 -,010 ,008 -,067 ,098 -,090 -,054 -,058 -,040 -,227 ,704a ,193 

P2.17 -,059 ,153 -,161 -,057 ,159 ,084 ,110 -,062 -,047 ,362 -,102 ,080 -,339 -,266 ,058 ,193 ,451a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,705 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 1543,493 

df 136 

Sig. ,000 

 
 

Communalities 

 Initial Extraction 

P2.1 1,000 ,804 

P2.2 1,000 ,837 

P2.3 1,000 ,800 

P2.4 1,000 ,835 

P2.5 1,000 ,778 

P2.6 1,000 ,720 

P2.7 1,000 ,726 

P2.8 1,000 ,877 

P2.9 1,000 ,892 
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P2.10 1,000 ,650 

P2.11 1,000 ,528 

P2.12 1,000 ,768 

P2.13 1,000 ,727 

P2.14 1,000 ,645 

P2.15 1,000 ,674 

P2.16 1,000 ,756 

P2.17 1,000 ,834 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 

 

 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 3,859 22,702 22,702 3,859 22,702 22,702 3,019 17,757 17,757 

2 2,462 14,480 37,183 2,462 14,480 37,183 2,235 13,145 30,902 

3 1,720 10,115 47,298 1,720 10,115 47,298 1,709 10,054 40,956 

4 1,458 8,576 55,873 1,458 8,576 55,873 1,513 8,901 49,858 

5 1,304 7,669 63,542 1,304 7,669 63,542 1,477 8,691 58,549 

6 1,046 6,150 69,692 1,046 6,150 69,692 1,464 8,609 67,158 

7 1,000 5,883 75,575 1,000 5,883 75,575 1,431 8,417 75,575 

8 ,695 4,087 79,662 
      

9 ,604 3,553 83,216 
      

10 ,560 3,297 86,513 
      

11 ,463 2,724 89,237 
      

12 ,456 2,685 91,922 
      

13 ,401 2,359 94,280 
      

14 ,358 2,107 96,387 
      

15 ,280 1,646 98,033 
      

16 ,205 1,205 99,239 
      

17 ,129 ,761 100,000 
      

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrixa 

 Component 

1 2 3 4 5 6 7 

P2.4 ,821 -,177 ,008 -,251 ,093 -,140 -,193 

P2.5 ,753 -,212 ,061 -,267 ,006 -,053 -,296 

P2.11 ,716 -,094 -,013 -,028 -,004 ,064 ,032 

P2.6 ,703 -,069 -,025 -,300 ,230 -,059 -,273 

P2.14 ,629 -,301 -,145 ,031 ,134 ,032 ,343 

P2.15 ,540 -,246 -,274 -,062 -,314 ,170 ,340 

P2.10 ,128 ,753 ,170 -,002 -,180 -,065 -,014 

P2.9 ,440 ,726 -,214 ,133 -,085 -,262 ,177 

P2.8 ,454 ,673 -,256 ,110 -,092 -,332 ,146 

P2.7 ,035 ,607 -,168 -,191 ,303 ,419 -,153 

P2.1 ,317 ,037 ,795 ,117 ,189 ,038 ,137 

P2.2 ,241 ,149 ,794 ,090 ,184 ,007 ,292 

P2.13 ,344 -,058 -,027 ,727 ,116 ,173 -,183 

P2.12 ,317 ,114 ,030 ,601 -,193 ,210 -,459 

P2.3 -,079 ,375 -,215 -,163 ,655 ,380 ,083 

P2.17 ,109 -,352 -,373 ,472 ,492 -,163 ,260 

P2.16 ,333 ,014 -,034 -,037 -,441 ,617 ,259 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 7 components extracted. 
 

Reproduced Correlations 
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Rotated Component Matrixa 

 Component 

1 2 3 4 5 6 7 

P2.4 ,896 ,093 ,074 ,067 -,071 ,087 ,032 

P2.5 ,862 -,011 ,053 -,070 -,090 ,102 ,087 

P2.6 ,834 ,066 ,036 ,019 ,134 -,014 ,024 

P2.11 ,592 ,141 ,131 ,139 -,027 ,319 ,138 

P2.9 ,113 ,924 ,010 ,039 ,113 ,073 ,076 

P2.8 ,164 ,915 -,047 ,061 ,058 ,037 ,053 

P2.10 -,078 ,647 ,199 -,395 ,155 -,023 ,070 

P2.2 ,045 ,085 ,909 -,028 -,008 ,008 -,014 

P2.1 ,170 -,021 ,872 -,043 -,038 -,017 ,106 

P2.17 ,006 -,063 -,089 ,890 ,011 -,087 ,148 

P2.14 ,468 ,042 ,115 ,497 -,054 ,401 -,026 

P2.3 -,051 ,040 ,010 ,169 ,866 -,066 -,115 

P2.7 ,019 ,236 -,064 -,228 ,781 ,014 ,060 

P2.16 ,045 ,004 ,043 -,188 ,073 ,833 ,132 

P2.15 ,332 ,087 -,122 ,206 -,183 ,681 -,039 

P2.12 ,102 ,115 -,003 -,107 -,059 ,056 ,852 

P2.13 ,076 ,042 ,110 ,332 ,003 ,058 ,770 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 7 iterations. 

 
 

Component Transformation Matrix 

Component 1 2 3 4 5 6 7 

1 ,810 ,326 ,199 ,157 -,035 ,347 ,226 

2 -,216 ,776 ,097 -,353 ,451 -,107 ,049 

3 -,018 -,191 ,880 -,359 -,190 -,152 ,019 

4 -,376 ,135 ,128 ,426 -,201 -,040 ,775 

5 ,161 -,168 ,235 ,523 ,622 -,473 -,082 

6 -,127 -,402 ,050 -,202 ,573 ,605 ,291 

7 -,336 ,217 ,319 ,475 -,058 ,504 -,504 

Extraction Method: Principal Component Analysis.   

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
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Component Score Coefficient Matrix 

 Component 

1 2 3 4 5 6 7 

P2.1 -,003 -,048 ,515 ,009 ,003 -,024 ,020 

P2.2 -,070 ,025 ,559 ,060 ,000 ,027 -,084 

P2.3 ,001 -,092 ,049 ,169 ,632 ,025 -,063 

P2.4 ,346 -,011 -,034 -,044 -,027 -,124 -,036 

P2.5 ,352 -,079 -,058 -,158 -,025 -,103 ,033 

P2.6 ,358 -,053 -,054 -,070 ,118 -,178 -,013 

P2.7 ,043 -,038 -,052 -,138 ,539 ,053 ,085 

P2.8 -,010 ,460 -,057 ,104 -,102 -,053 -,064 

P2.9 -,042 ,452 -,018 ,098 -,060 -,008 -,048 

P2.10 -,050 ,274 ,084 -,205 -,002 -,015 ,023 

P2.11 ,147 ,013 ,037 ,038 ,013 ,126 ,027 

P2.12 ,006 -,041 -,082 -,171 -,018 -,035 ,643 

P2.13 -,055 -,040 ,036 ,166 ,050 -,018 ,538 

P2.14 ,049 ,022 ,084 ,319 ,013 ,225 -,127 

P2.15 -,020 ,042 -,067 ,099 -,088 ,469 -,114 

P2.16 -,138 -,091 ,030 -,165 ,121 ,680 ,069 

P2.17 -,071 ,039 ,007 ,623 ,041 -,097 ,039 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.  

 Component Scores. 

 
 



 

230 
 

 

Component Score Covariance Matrix 

Component 1 2 3 4 5 6 7 

1 1,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

2 ,000 1,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

3 ,000 ,000 1,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

4 ,000 ,000 ,000 1,000 ,000 ,000 ,000 

5 ,000 ,000 ,000 ,000 1,000 ,000 ,000 

6 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 1,000 ,000 

7 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 1,000 

Extraction Method: Principal Component Analysis.   

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.   

 Component Scores. 

 

 

 


