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RESUMO 

 

 

As transformações constantes nos padrões tecnológicos decorrentes do crescente aumento da 
competitividade têm levado as empresas a desenvolverem novas relações interorganizacionais 
implicando no aumento de consumo, o que tornou perverso para o meio ambiente, dado o 
consumo excessivo dos recursos naturais e a geração de resíduos e poluentes. Nesse contexto, 
com base na linha de pensamento de autores da gestão da cadeia de suprimentos verde (ou 
ecológica), este estudo objetivou conhecer como se processa as relações entre as dimensões 
da gestão da cadeia de suprimentos verde, o perfil ecológico e o desempenho das empresas do 
ramo químico brasileiro. Para tanto, foi realizada uma pesquisa constituída de três fases. Na 
primeira fase, de natureza exploratória, teve como objetivo ampliar o conhecimento sobre o 
assunto do estudo e obter subsídios para a construção do instrumento de coleta de dados 
pesquisa. Um grupo composto de oito empresas utilizadas e tratadas pela análise de conteúdo, 
concebeu os construtos e indicadores teóricos das práticas da gestão da cadeia de suprimentos 
verde (ou ecológica) em empresas químicas brasileiras. A segunda fase, também de natureza 
exploratória, teve como objetivo refinar o instrumento de coleta por meio de pré-testes 
aplicados junto a um grupo de sete empresas. Com os resultados destas duas fases, 
prosseguiu-se para a terceira fase de natureza descritiva, objetivou verificar se as 
características ecológicas (ou perfil verde) pró-ativas ou reativas influenciavam o desempenho 
de negócios das empresas da cadeia de suprimentos do ramo químico. A amostra, constituída 
de 160 respondentes, tratadas pela estatística descritiva e técnicas da análise fatorial e 
modelagem em equações estruturais, revelaram: de um lado, que o perfil pró-ativo 
empresarial estava correlacionado às práticas internas da gestão da cadeia de suprimentos 
verde (ou ecológica). Por sua vez, a relação entre gestão da cadeia de suprimentos verde e 
desempenho das empresas se mostrou significante (α ≤ 0,05); de outro, o perfil reativo por 
parte da empresa não estava correlacionado com nenhum fator da gestão da cadeia de 
suprimentos verde (ou ecológico). Além disso, a relação entre o perfil reativo e desempenho 
das empresas se mostrou não significante (α ≤ 0,05). Por conta destes resultados, pode-se 
concluir que as empresas do ramo químico, têm como principal preocupação os benefícios 
econômicos. Não obstante, as práticas da gestão da cadeia de suprimentos verde, com média 
de 4,4 numa escala de discordância / concordância de 1 a 6, mostra que existe muito trabalho 
a ser realizado, em especial, aquele relacionado com o meio ambiente.   
 
 
 
Palavras-chave: Gestão da Cadeia de Suprimentos Verde. Gestão Ambiental. Indústria 
química. 
 
 
 
Linha de Pesquisa: Recursos e Desenvolvimento Empresarial 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The constant changes in technology standards arising from the increasing competitiveness 
have led companies to develop new inter-relationships involving the consumption increase, 
that was perverse for the environment, given the excessive consumption of natural resources 
and the generation of wastes and pollutants. In this context, based on the authors train of 
thought on  green supply chain management (or ecological), this study focused on knowing 
the relationship among the dimensions of  green supply chain management, the environmental 
profile and the performance of companies in Brazilian chemical sector. To this end, we 
conducted a survey consisting of three phases. In the first phase of exploratory nature, the 
objective was increasing the knowledge on the subject of study and getting subsidies for the 
construction of the instrument of data collection survey. A group of eight companies used and 
processed by content analysis, conceived the theoretical constructs and indicators of 
management practices in the green supply chain (or ecological) chemical companies in Brazil. 
The second phase, also of exploratory nature, aimed to refine the collection instrument by 
means of pre-tests applied among a group of seven companies. After getting the results of 
these two phases, it has started the third stage of descriptive nature, intended to verify if the 
ecological characteristics (or green profile) proactive or reactive have influenced the business 
performance of companies of supply chain in the chemical sector. The sample, consisted of 
160 respondents and addressed by descriptive statistics and techniques of factor analysis and 
structural equation modeling, revealed that, on one hand, the pro-active profile was correlated 
with internal practices of green supply chain management (or ecological). In turn, the 
relationship between green supply chain management and business performance was 
significant (α ≤ 0.05), on the other, the reactive profile was not correlated with any factor of 
green supply chain management (or ecological). In addition, the relationship between the 
green profile and performance of reactive companies showed itself insignificant (α ≤ 0.05). 
Due to these results, it can be concluded that companies in the chemical sector have, as main 
concern, the economic benefits. Nevertheless, the practices of green supply chain 
management, with an average of 4.4 on a disagreement / agreement scale from 1 to 6, shows 
that there is much work to be done, especially the one related to the environment..  
 
 
 
Key-words: Green Supply Chain Management.  Environmental management. Chemical 
industry. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

O setor empresarial vive um momento marcado por transformações constantes não só 

nos padrões tecnológicos, como também nos aspectos sociais, políticos, culturais e religiosos. 

Em decorrência da globalização, o mundo contemporâneo assistiu ao desdobramento de 

situações em que o ambiente no qual atuam as organizações se apresenta de forma cada vez 

mais turbulenta e dinâmica, em termos de mercados, tecnologias, ecologia, mudanças 

políticas, econômicas, culturais e sociais, e a sobrevivência das corporações significa cada vez 

mais tornarem-se empresas inteligentes, ágeis e adaptativas, conforme preconizou 

Kruglianskas (1996). 

Diferentemente das outras épocas, o que mudou não foram as atividades em que as 

organizações estão envolvidas, mas a possibilidade de utilizar tecnologia como força 

produtiva direta (CASTELLS, 2000; DRUCKER, 1988; KOTLER, 1999). 

Como o ser humano sempre buscou uma relação de domínio sobre a natureza com 

base na sua criatividade, visando garantir a sua existência em um ambiente hostil, o que 

propiciou descobertas que facilitaram diferentes formas de controle sobre os demais seres 

vivos, consideradas como início da degradação da natureza (SIMÃO, 2008). 

O resultado foi o aumento da concorrência em todos os setores industriais por meio 

do avanço tecnológico e a necessidade de se prestar serviços cada vez melhores para atender 

às exigências dos consumidores, o que trouxe discussões a respeito de como situar uma 

empresa num ambiente altamente ativo e competitivo. Segundo Porter (1989, p. 2), a 

vantagem competitiva “[...] surge fundamentalmente do valor que uma empresa consegue 

criar para seus compradores e que ultrapassa o custo de fabricação pela empresa” ou, ainda, 

de acordo com Kotler (2000, p. 56), é “[...] a diferença entre o conjunto de benefícios que os 

clientes esperam e o conjunto de custos incorridos para avaliar, obter, utilizar e descartar um 

determinado produto ou serviço”. 

Em outras palavras, a aceleração do tempo de giro na produção implicou também em 

aumentar o consumo, transformando-se em um mundo de instantaneidade e descartabilidade, 

o que tem sido perverso para o planeta e seus habitantes. Isto pode ser observado por meio da 

quantidade de dióxido de carbono encontrada antes da Revolução Industrial que era 

aproximadamente de 280 partes por milhão e chegou a uma proporção de 380 partes por 

milhão; sua ascensão acelerou atualmente, adicionando quase 2 partes por milhão por ano, 

caso ultrapasse 450 partes por milhão levará a um aumento na temperatura de até 2º C, o que 
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resultará no derretimento do gelo da Groenlândia e da Antártica, e o aumento do nível do mar 

de até 7 metros, o que significa que a face da Terra pode mudar (McKIBBEN, 2007).  

Desde 1972, já haviam essas preocupações com as questões globais como retratado 

no relatório The limits to growth resultado produzido pela associação de cientistas políticos e 

empresários reunidos no Clube de Roma (MEADOWS et al., 1972), no qual foi alertado o fim 

dos recursos naturais devido ao crescimento exponencial do consumo pela população 

mundial, e levantou-se a questão se a tecnologia seria capaz de fazer crescer a economia 

global sem exaurir completamente os recursos naturais do planeta.  

Outro acontecimento a ser destacado é a elaboração do Relatório Brundtland pelo 

World Commission on Environment and Development (WCED) em 1987, que traz uma das 

definições mais conhecidas do desenvolvimento sustentável, qual seja, atender às 

necessidades das gerações presentes sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras 

atenderem suas próprias necessidades, em que a ênfase é o elemento humano, gerando um 

equilíbrio entre as dimensões econômica, ambiental e social (WCED, 1987).  

Na conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) denominada ECO 92 no 

Rio de Janeiro, o conceito de sustentabilidade empresarial veio à tona, chegando-se ao modelo 

do Triple Bottom Line (ELKINGTON, 1998), traduzido em: prosperidade econômica, cuidado 

ambiental e responsabilidade social (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 1998), como 

apresentado na Figura 1. 

 
Figura 1: Representação de sustentabilidade corporativa 
Fonte: O autor, adaptado de Sachs (1992) 
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Verifica-se que existem diversas definições para o desenvolvimento sustentável. 

Segundo Bellen (2007), alguns autores contabilizaram aproximadamente 160 tipos, devido ao 

campo ideológico ambiental de cada ator. Pearce et al. (1993) identificaram dois extremos 

ideológicos: o tecnocentrismo (technocentrism) e o ecocentrismo (ecocentrism). 

Os tecnocentristas acreditam que a sustentabilidade se refere à manutenção do capital 

total disponível no planeta e que ela pode ser alcançada pela substituição de capital natural 

pelo capital gerado pela capacidade humana. 

Já os ecocentristas destacam a importância do capital natural e da necessidade de 

conservá-lo não apenas pelo seu valor financeiro, mas principalmente pelo seu valor 

substantivo, ou seja, existem limites naturais para o desenvolvimento dentro do nosso planeta. 

Logo os objetivos do desenvolvimento sustentável desafiam as instituições 

contemporâneas, conforme Bellen (2007), porque todas as definições e ferramentas 

pertinentes à sustentabilidade devem considerar o fato de que não se conhece totalmente como 

o sistema opera, podendo-se descobrir apenas os impactos ambientais decorrentes de 

atividades e a interação com o bem-estar humano, com a economia e o meio ambiente. Muitos 

economistas ressaltam semelhanças entre a gestão de portfólios de investimento com a 

sustentabilidade, em que se procura maximizar o retorno mantendo o capital constante 

(RUTHERFORD, 1997), o que significa a necessidade de muitas vezes mudar a proporção 

dos capitais investidos como uma estratégia para obter lucros futuros. 

Quanto à avaliação da riqueza de uma nação, a contabilidade é pré-requisito para a 

gestão racional do meio ambiente e da economia para Bartelmus (1994), porém faz críticas 

aos meios convencionais de medição dos custos e capitais ao negligenciarem, por um lado, a 

escassez provocada pela utilização dos recursos naturais que prejudica a produção sustentável 

da economia e, por outro lado, a degradação da qualidade ambiental e as consequências que 

ela traz para a saúde e o bem-estar humano.  

Apesar de reunir diversas autoridades mundiais, no Acordo de Copenhague (Anexo 

A), denominada de 15th Conference of the Parties (COP 15) em 2009, não houve metas de 

redução de emissões de gases, somente a intenção de evitar a alta da temperatura em 2º C 

neste século, conforme descrito no parágrafo 1º e firmado compromisso de debate para daqui 

a cinco anos. No 12º e último parágrafo faz-se alusão se não seria melhor deixar registrado 

que seria sensato limitar a emissão de gases para 1,5º C. Os objetivos de longo prazo até o ano 

de 2050 não são mencionados. Quanto aos recursos financeiros está escrito no parágrafo 8º 

que as nações ricas se comprometem a direcionar US$ 30 bilhões para o período 2010-2012 e 
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US$ 100 bilhões por ano entre 2013-2020 para financiar os países em desenvolvimento a 

obter tecnologias que possam controlar as emissões de gases.  

Já em 2010 em Cancun na 16th Conference of the Parties (COP 16) houve um 

registro da “ambição” para a redução de emissões de gases poluentes, dos mais de 190 países 

presentes, apenas a Bolívia não concordou, isto é, pela primeira vez, a manutenção da 

elevação da temperatura global a 2° C, com previsões de revisão deste objetivo entre 2013 e 

2015 para 1,5°C como recomendam os cientistas, entrou em um documento internacional. 

O texto também estabeleceu a operação do Fundo Verde que, até 2020, deverá liberar 

US$ 100 bilhões por ano, administrado pelas Nações Unidas e com a participação do Banco 

Mundial como tesoureiro, sendo o Conselho Administrativo composto por 40 representantes, 

25 de países em desenvolvimento e 15 dos países ricos, entretanto as origens das verbas que 

deverão alimentar o fundo continuaram sem ser especificadas. 

Portanto, o resultado apresentado é frustrante sob a ótica de preservação do planeta 

para as gerações futuras, e crescem as expectativas para que a reunião do clima, em Durban, 

na África do Sul em 2011, possa produzir um tratado capaz de obrigar a comunidade 

internacional a cortar emissões de gases do efeito estufa e combater os efeitos das mudanças 

climáticas. 

Retornando com a evolução histórica das empresas constata-se que ferramentas 

foram criadas nos últimos sessenta anos, como a gestão da qualidade total, gestão de 

processos e a reengenharia, entre outras, que levaram as organizações a um incremento 

significativo na qualidade dos produtos e serviços. Além disso, os custos sofreram uma 

drástica redução com a eliminação de atividades e processos inteiramente reformulados para 

tornar as empresas mais eficientes. Porém, os mecanismos de controle são ineficientes na 

proteção ambiental e na conservação de recursos ambientais, e a aplicação de instrumentos de 

mercado por meio das taxas sobre efluentes emitidos e crédito carbono, entre outros, tende a 

fornecer o nível apropriado dos incentivos fiscais ou taxas, segundo Bartelmus (1994). 

Ademais, existem processos vitais para o desempenho empresarial que demandam 

interações com outras entidades externas, como fornecedores, prestadores de serviços e 

clientes, e é justamente nessa dinamização de tornar ótimo estes processos que se apresentam 

as novas fontes de vantagem competitiva, o que exige das empresas um novo enfoque dos 

negócios, por meio do trabalho integrado com seus parceiros na busca de objetivos comuns. 

Handfield e Bechtel (2002) relatam que as primeiras relações interorganizacionais 

concretas ocorreram no Japão nos anos subsequentes à II Guerra Mundial. Nessa época, o 

Ministério do Comércio Exterior passou a controlar as empresas japonesas, estabelecendo-se 
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um tipo de esquema de integração denominado Keiretsu, caracterizado pela cooperação 

informal, mas restrita entre os seus membros. 

O tema sobre relacionamentos entre compradores e vendedores foi estudado por 

McGarry no início da década de 1950 e, posteriormente, por Adler, em 1960, abordando a 

existência de relacionamentos entre empresas, além dos relacionamentos com os 

intermediários (PARVATIYAR; SHETH, 2000). 

Na década de 90 surge o termo cadeia de suprimentos (Supply Chains) conforme 

definido pelo Supply Chain Council, são todos os esforços envolvidos na produção e liberação 

de um produto final, desde o primeiro fornecedor até o cliente final, onde os empenhos são o 

planejar (Plan), o abastecer (Source), o fazer (Make) e o entregar (Delivery), conforme 

descrito por Pires (2009).    

Em termos gerais, nas cadeias de suprimentos, as organizações estão competindo e 

cooperando ao mesmo tempo, e essa combinação de competição e cooperação estabelece um 

relacionamento dinâmico entre os membros, pelo fato de a empresa de uma cadeia de 

suprimentos fazer parte de outra cadeia, com diferentes objetivos e tipos de negócios. Dessa 

forma, as alterações nas regulamentações macroeconômicas, aparecimento de novas 

tecnologias, novas exigências dos clientes e melhoria na qualificação dos funcionários são 

realidades constantes, pois as empresas devem reagir rapidamente aos desafios apresentados, 

isto é, são compelidas a realizar alinhamentos estratégicos constantes (BROWN et al., 2006). 

Porém, a exploração descontrolada da natureza vem se intensificando e tendo como 

consequência as alterações climáticas em todas as partes do mundo, além da iminente 

escassez dos recursos naturais no curto e médio prazo (STERN REVIEW, 2008). Portanto, se 

faz necessário um novo modelo de gerenciamento da cadeia de suprimentos de forma a 

propiciar uma oposição ao atual paradigma de manufatura e propiciar ações de melhorias para 

a nossa manutenção neste planeta.  

Logo, para obter a vantagem competitiva, por meio da cadeia de suprimentos, as 

organizações devem incorporar a análise ambiental, a fim de obter real qualidade ambiental 

no produto ou serviço, conforme argumenta Christopher (1993). Entretanto, os impactos 

ambientais não devem ser considerados de forma pontual, mas a partir de uma avaliação 

global de toda a cadeia que envolve o processo (MCINTYRE et al., 1998), de onde emerge o 

tema “Green Supply Chain”, que busca, além dos padrões tradicionais estabelecidos, a 

qualidade ambiental de toda a cadeia de suprimentos considerando até a logística reversa. 

A prática do Green Supply Chain Management (GSCM) inclui atividades de redução 

de perdas, reciclagem, desenvolvimento de fornecedores, desempenho dos compradores, 
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compartilhamento de recompensas e riscos, adoção de tecnologias “limpas”, adequações a 

legislação, reutilização de materiais, economia de água e energia, utilização de insumos 

ecologicamente corretos, processos de produção enxutos e flexíveis, comprometimento e 

conscientização ambiental dos participantes da cadeia, conforme Bowen et al. (2001a) e Hall 

(2001).  

Dessa forma, as atividades ou operações de duas ou mais organizações, para 

gerenciar, cooptar ou influenciar tais atividades ou operações em outras empresas na cadeia 

de suprimentos, tanto à montante (antes da empresa foco) quanto à jusante (após a empresa 

foco), assim como a própria empresa foco podem optar por se envolver diretamente e investir 

recursos próprios para melhorar as práticas ambientais dos elos da cadeia em que se pretende 

incrementar o desempenho ambiental (ZUCATTO; VEIGA; EVANGELISTA, 2008), 

conforme representado na Figura 2. 

 

 
Figura 2: Representação de uma Green Supply Chain Management (GSCM) 
Fonte: O autor 
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E o trabalho de Pedroso e Zwicker (2007) apresenta o caso da cadeia de reciclagem 

envolvendo as empresas Klabin, Alcoa, Tetra Pak e TSL como um modelo inovador de 

sustentabilidade, discutindo a perspectiva econômica da reciclagem na cadeia de suprimentos 

dessas companhias e as contribuições dessa iniciativa para a sustentabilidade corporativa. 

Logo, muitas organizações atentas às mudanças dos contextos externos começaram a 

se movimentar estrategicamente rumo à sustentabilidade de seus negócios, demonstrando um 

perfil pró-ativo corporativo, recaindo as atenções nas indústrias de processo, como a química, 

petroquímica, papel e celulose, bebidas e energético. Nota-se, por meio da mídia, que o setor 

de bens de consumo como produtores de produtos eletrônicos e elétricos, supermercados etc. 

também já estão sendo alvo de discussão como as grandes redes Wal-Mart, Carrefour e Pão 

de Açúcar que passaram a não adquirir carnes bovinas originárias das áreas de desmatamento, 

exemplos de perfil reativo corporativo. 

Em 2006, na primeira avaliação realizada pelo Greenpeace, com o objetivo de 

pressionar empresas a produzir eletrônicos mais limpos e duráveis, que possam ser 

substituídos, reciclados e descartados sem prejuízo à saúde humana e ambiental, a Nokia e a 

Dell se saíram bem e a Lenovo ficou em último lugar. Na publicação de outubro de 2010 que 

foi a 16ª. Edição do “Guia para uma Eletrônica Mais Verde”, a Nokia manteve-se em primeiro 

e a Nintendo ocupou a última posição (para o ranking completo das 16 edições, vide 

Apêndice B). Logo, a Nokia no ramo eletrônico pode ser considerada como uma empresa que 

respeita o meio ambiente. 

Portanto, caso a empresa ignore as suas responsabilidades, muitos custos implícitos 

podem se tornar explícitos. Enquanto as firmas com perfil verde pró-ativo que adotam a 

gestão ambiental como estratégias das organizações, apresentam alto nível de 

responsabilidade ambiental, segundo Lau e Ragothaman (1997) evitando assim tais custos. 

Miles e Covin (2000) dizem que as empresas negligentes ficam sujeitas as multas e 

encargos e podem perder participação de mercado devido a danos em sua reputação. Essas 

empresas geralmente têm um perfil verde reativo, isto é, para evitar a explicitação de custos 

procuram seguir a legislação e os principais concorrentes quanto à gestão ambiental. 

Frente ao exposto, observa-se que as empresas vêm experimentando mudanças 

significativas durante os últimos anos, aplicando grandes investimentos nos ativos produtivos, 

incluindo melhorias nos controles ambientais, sistemas de segurança e nas tecnologias de 

processamento e controle. E também em sistemas integrados de gestão empresarial 

corporativa mais conhecidos como Enterprise Resource Planning (ERP) para a integração 

administrativa e operacional de seus processos de negócios, o que permite manter, de forma 
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organizada e sistemática, um grande volume de dados que, suportados com as técnicas 

apropriadas, permite uma melhora substancial na qualidade da gestão. 

Em suma, as organizações seguem experimentando um ambiente de negócios cada 

vez mais competitivo. Para enfrentar estes desafios, faz-se necessário encontrar novas e 

criativas formas de melhorar a rentabilidade e prover um melhor serviço para os clientes, cada 

vez mais preocupados com o meio ambiente.  

Diante deste quadro, propõe-se conhecer como se processa as relações entre 

dimensões da gestão da cadeia de suprimentos verde, o perfil ecológico e o desempenho das 

empresas do ramo químico brasileiro. Definiu-se, então, o problema de pesquisa:  

  

• As empresas com perfil voltado ao meio ambiente (reativo ou pró-ativo) apresenta 

vantagem de desempenho ambiental, econômico e operacional? 

 

Para tanto, elaborou-se este trabalho, delimitando-se o campo de estudo conforme 

descrito no próximo item; posteriormente, ressalta-se sua relevância e seus objetivos; e 

finalmente efetua-se a descrição detalhada da organização desta pesquisa no item 1.4. 

 

 

1.1 DELIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

 

Uma tese dificilmente se constitui como um projeto que engloba todos os aspectos de 

um determinado tema, porque “[...] no delírio do processo criativo, exteriorizam-se inúmeras 

pretensões, muitas vezes desconsiderando as enormes dificuldades a serem enfrentadas, entre 

elas o embate contra a redundância e os esvaziamentos”, conforme descreve Irigaray (2008, p. 

26).  

Para Vergara (2009), delimitação do estudo refere-se à moldura que o autor coloca 

em seu trabalho, apresentando para o leitor o escopo da pesquisa, pois a extensão da realidade 

impossibilita analisá-la em seu todo, logo, a solução é estudar parte dessa realidade. 

Desta forma, o estudo está restrito ao segmento químico, visto ser considerado 

representativo porque engloba a quarta maior participação no Produto Interno Bruto industrial 

do país, com faturamento líquido total em 2010 de US$ 130,2 bilhões, segundo dados da 

Associação Brasileira da Indústria Química (ABIQUIM). 
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Durante a revisão da literatura se observou que o desempenho econômico e a 

responsabilidade ambiental são arcabouços para o desenvolvimento da sustentabilidade 

ambiental corporativa, contudo existem vários outros itens envolvendo o tema como o 

alinhamento das ações ambientais à estratégia das empresas (PORTER; KRAMER, 2002; 

BRUCH; WALTER, 2005), a governança corporativa para o assunto meio ambiente 

(WALSH; LOWRY, 2005), colaboração para objetivos ambientais partilhados (LIPPMANN, 

1999; SHEN; TAM, 2002; RAO, 2005; ZHU; SARKIS, 2006), a gestão de riscos como 

elementos da sustentabilidade (COUSINS; LAMMING; BOWEN, 2004; MIN; GALLE, 

1997; RAO; HOLT, 2005), a contribuição do marketing verde (ADREASEN, 1995), o 

desenvolvimento de produtos verdes (BOWEN et al. 2001a; GUIDE; SRIVASTAVA, 1998; 

HE et al., 2004; ISHII; LEE; EUBANKS, 1995; STARKLEY, 2000; VIGON, 1994; ZHU; 

SARKIS, 2006), eliminações de materiais e resíduos perigosos e facilitação da desmontagem 

e reciclagem do produto (ENVIROWISE, 2001; ZHU; SARKIS, 2006),  gestões de operações 

verdes (FLEISCHMANN; KUIK; DEKKER, 2002; GUIDE; SOUZA; VAN DER LAAN, 

2005; SHELDON; YOXON, 2006; STARKLEY, 2000; WHITE et al., 2003), gestão de 

recursos humanos para o meio ambiente (DAILY; HUANG, 2001), a mudança organizacional 

para meio ambiente (DUNPHY; GRIFFITHS; BENN, 2003), os indicadores de desempenho 

ambiental (BELLEN, 2007; CORREA; GALLOPIN; NUÑEZ, 2005; FUNK, 2003) adoção de 

sistema de gestão ambiental (AZZONE; NOCI, 1996; CHEN, 2005; CORBETT; KIRSCH, 

2001), gestão de resíduos sólidos (ARENA; MASTELLONE; PERUGINI, 2003), códigos de 

conduta (DANSE; WOLTERS, 2003), completando a relação com a gestão de cadeia de 

suprimentos e gestão de cadeia de suprimentos verde, fundamentados teoricamente no 

Capítulo 2. 

Dessa forma, o objetivo da pesquisa foi o de conhecer como se processa as relações 

entre dimensões da gestão da cadeia de suprimentos verde, o perfil ecológico e o desempenho 

das empresas do ramo químico brasileiro. 

A Figura 3 representa um espectro de assuntos que trata sobre a sustentabilidade 

ambiental averiguada durante a revisão bibliográfica e o assunto foco da presente pesquisa. 
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Figura 3: Assuntos de pesquisa sobre sustentabilidade ambiental corporativa 
Fonte: O autor 

 

Os assuntos de pesquisa sobre sustentabilidade ambiental corporativa apresentados 

na Figura 3 não pretendem exaurir nem abranger todos os temas a esse respeito. Foi preparado 

somente para facilitar o entendimento pelo leitor e direcionar o assunto foco de pesquisa, pois 

eventualmente as classificações dos temas incorporaram assuntos associados como, por 

exemplo, a logística reversa na GSCM ou compras verdes dentro do Sistema de Gestão 

Ambiental. 

No item a seguir, discorre-se sobre a relevância do estudo e é apresentado um quadro 

mais abrangente relacionando os principais autores desta área de conhecimento para este 

estudo. 
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1.2 RELEVÂNCIAS DO ESTUDO 

 

 

As empresas, segundo Handfield e Nichols (1999), têm reconhecido que um dos 

pontos chaves para melhorar simultaneamente os níveis de serviço e rentabilidade é a Gestão 

Avançada da Cadeia de Suprimentos. Como resultado, as melhoras dos processos de negócio 

e das técnicas para o suporte do Planejamento da Cadeia de Suprimentos transformaram-se 

em prioridades para a competitividade do negócio. 

Por isso, as indústrias estão trabalhando para a execução do balanço ótimo entre 

nível de atendimento ao cliente, redução de inventários e eficiência dos processos produtivos, 

e para esse fim são requeridas técnicas com uma visão integrada da cadeia de suprimentos que 

contemplem todo o negócio, desde a previsão de vendas até a reposição de matérias-primas, 

programação da produção, distribuição e logística, projeções de inventários, compras e 

vendas, para tornarem ótimos os ciclos da produção, entre outros, conforme argumenta Vries 

(2004). 

Aliada a tudo isso, a crescente percepção e preocupação da sociedade leva os 

cidadãos a fazerem correlação com referência a grandes impactos ambientais e a produção, o 

transporte e a utilização de produtos perigosos que possuem potencial de causar danos à 

comunidade e ao meio ambiente. Tal acontecimento tem forçado as empresas que lidam com 

este tipo de material, na qual estão inseridas as indústrias químicas, a serem vistas como as 

principais responsáveis pela mudança do clima e suas consequências, como o aquecimento 

global, a destruição da camada de ozônio, o derretimento das grandes geleiras, a elevação do 

nível do mar, o incremento de ocorrências de grandes desastres naturais, dentre outros 

(STERN REVIEW, 2008). 

Apesar dos inúmeros esforços despendidos pela indústria química, segundo a 

ABIQUIM, tanto por meio do desenvolvimento de programas tipo “portas abertas” quanto 

pelo Programa Atuação Responsável® que pode ser vista no Apêndice C, o desconhecimento 

dessas ações é imenso pela população em geral. 

Ainda conforme a ABIQUIM (2010), por quase duas décadas, as indústrias 

associadas desenvolvem e operacionalizam ações de melhoria contínua em segurança, saúde 

ocupacional, meio ambiente e de responsabilidade social, porém o desconhecimento é 

generalizado pelo grande público e, por conta desta baixa visibilidade, elas enfrentam uma 

série de desafios impostos por questionamentos das organizações não governamentais 
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ambientalistas, das autoridades governamentais e da sociedade, formada por indivíduos que 

ora representam o papel de consumidores ora o de trabalhadores da indústria química. 

Diante desta conjuntura, as empresas têm sido desafiadas à elaboração de estratégias 

que evitem a degradação ambiental ao mesmo tempo em que garantam a sobrevivência e 

sustentabilidade econômica. Uma dessas táticas é a GSCM que, por meio da colaboração 

entre comprador e vendedor, visam aumentar a produtividade, atender a legislação vigente e 

melhorar a imagem institucional de cada empresa participante da GSCM. 

Srivastava (2007) apresenta o estado da arte na literatura de GSCM e diz que o tema 

não é suficientemente desenvolvido, o que faz com que os órgãos reguladores que formulam 

regulamentos para proteger e diminuir as preocupações ecológicas possam facilitar o 

crescimento da economia sem forçar as empresas a sofrer com a sua ausência.  

Atualmente o interesse por GSCM é impulsionado pela escalada da deterioração do 

ambiente, portanto, tanto os acadêmicos como os profissionais de operações em Supply Chain 

Management (SCM) estão descobrindo que não basta que a gestão ambiental seja feita 

somente em condições normais de mercado. Por exemplo, reduzir a quantidade de matéria-

prima com o reaproveitamento dos resíduos ou reduzindo-se a utilização da água com o 

tratamento e reuso nos processos não se trata apenas de conviver com um ambiente amigável, 

mas de bom senso e de bons negócios, conforme Srivastava (2007). Aprofundando na 

pesquisa sobre a literatura da GSCM, detecta-se que o tema varia de monitoração reativa do 

ambiente geral dos programas de gestão até as práticas pró-ativas que são implementadas por 

meio dos vários Rs, tais como: Reduzir, Reutilização, Retrabalho, Renovação, Recuperação, 

Reciclar, Remanufaturar, logística Reversa etc., pelas organizações. 

Desta forma, considera-se relevante examinar se as ações de GSCM que visam a 

contribuir para o estabelecimento dinâmico no ambiente corporativo da indústria química e 

que são capazes de fomentar os desejados e necessários mecanismos para a sustentabilidade 

socioambiental são praticadas nas empresas influenciando na motivação do trabalhador, 

gerando mudanças comportamentais no sentido de levá-los a perceber e valorizar as 

atividades relacionadas com a sua segurança, a saúde ocupacional, o meio ambiente e a 

responsabilidade social corporativa, e se tudo isso pode ser percebido como diferencial de 

desempenho. 

Tendo apresentado as relevâncias do estudo, no próximo item são apresentados os 

objetivos da pesquisa. 
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1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

 

O desenvolvimento desta tese foi inicialmente inspirado nos estudos de Bowen et al. 

(2001a) e Gavronski et al. (2003), posteriormente, após uma primeira revisão bibliográfica, 

verificou-se a necessidade de mais trabalhos mensurando o desempenho das empresas na 

GSCM, portanto a pesquisa se propõe a cobrir essa lacuna e visou contribuir, por meio de 

uma abordagem holística, para melhorar a compreensão sobre as relações entre GSCM e 

desempenho. 

Para melhor compreensão foi também desenvolvido uma pesquisa sobre os principais 

autores sobre GSCM, que resultou em um artigo aceito e apresentado no XII Seminários em 

Administração (SemeAd 2009), intitulado “Principais autores sobre Green Supply Chain no 

âmbito internacional” em coautoria com Carla Camargo Leal e Roberto Giro Moori (vide 

Anexo B). 

Antes de ilustrar o ambiente da pesquisa cabe uma rápida definição dos termos 

produto verde, processo verde e produto convencional neste trabalho e uma visão conceitual 

do processo produtivo das indústrias químicas. 

Entendem-se, como produtos verdes, os produtos cujo retorno após a sua vida útil 

está previsto no projeto de desenvolvimento, ou seja, desde a extração da matéria-prima até a 

destinação final sem agressão ao meio ambiente.  

O termo processo verde designa aqueles produtos que, embora se tenha uma 

preocupação com o meio ambiente durante a fase de composição (processo de transformação), 

o resultado final (produto) não é verde, isto é, são as ações realizadas pelos fornecedores com 

o objetivo de incorporar considerações ambientais ao processo, conforme apresentado por 

Bowen et al. (2001a), tendo o foco predominantemente na indústria química, na qual as 

soluções de “fim de tubo” são muito utilizadas segundo Brockhoff e Chakrabarti (1999). 

O Brasil não conta com a legislação para o setor de produto considerado ecológico 

(produto/processo verde), essa ausência de normalização prejudica a divulgação desse produto 

no mercado, portanto, todo produto é considerado convencional. Uma proposta de solução é 

apresentada pelo Instituto para o Desenvolvimento da Habitação Ecológica (IDHEA) que é 

certificar produtos em categorias: 

 

a) Produto recomendado: ecológico e tecnologias sustentáveis; 

b) Produto correto: reciclados e que mesclem matérias-primas naturais e sintéticas; e 
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c) Produto aceitável: de baixo impacto ambiental, isto é, a opção melhor em termos 

ambientais. 

  

O projeto do produto é materializado por meio da matéria-prima que entra no 

processo de fabricação e que gera resíduos, tais como quebras de peças, posteriormente, na 

etapa da fabricação, a matéria-prima é transformada através da energia originando o item que 

segue para montagem e em parte também se torna resíduos, por exemplo, retalhos. Na fase de 

montagem é recebido o item fabricado e novamente com a energia utilizada nesta tarefa tem-

se, como resultado final, o produto que segue para o mercado consumidor e também nesta 

fase pode gerar resíduos tais quais restos ou sobras de acabamento. 

No fim do ciclo de vida do produto, isto é, após a utilização dos produtos, somados 

aos resíduos gerados durante as várias etapas do processo, de acordo com o projeto de 

concepção, poderão ser reutilizados retornando à fase anterior, à montagem, ou servir para a 

refabricação regressando à fase anterior da fabricação ou ainda ser reciclados e voltar como 

matéria-prima no processo, é o que se denomina logística reversa neste estudo, isto é, o 

retorno do produto utilizado e o custo desta operação já são previstos no projeto inicial do 

produto. Caso não se enquadre em nenhuma das formas precedentes deverão ser descartados 

corretamente sem prejuízo ao meio ambiente, também antevisto no design do produto, como 

apresentado na Figura 4. 

 

 
Figura 4: Ilustração do Foco do Estudo 
Fonte: O autor, adaptado de Sarkis (1995b). 
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Dessa maneira, nos próximos itens em função do problema de pesquisa, são 

definidos o objetivo geral e os específicos nos próximos itens.  

 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

 

Como objetivo geral foi o de conhecer como se processa as relações entre dimensões 

da gestão da cadeia de suprimentos verde, o perfil ecológico e o desempenho das empresas do 

ramo químico brasileiro. 

 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 

Os objetivos específicos são: 

 

a) Construir um instrumento de pesquisa por meio da revisão bibliográfica e das entrevistas 

em profundidade com profissionais atuantes na gestão da cadeia de suprimentos verde; 

b) Refinar e validar o instrumento de pesquisa com especialistas da área de gestão da 

cadeia de suprimentos verde; e 

c) Verificar se alguma variável que compõe o construto gestão da cadeia de suprimentos 

verde é o que mais interfere no desempenho das empresas químicas brasileiras.  

 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DA PESQUISA  

 

 

Para facilitar o entendimento da estrutura da tese, este trabalho é organizado em 7 

capítulos, conforme é mostrado na Figura 5. 

Neste Capítulo 1, é apresentada a definição do problema de pesquisa e dos 

fundamentos que o sustentam, a importância e justificativa do estudo, o objetivo geral e os 

objetivos específicos, e a forma de organização desta pesquisa. 
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No Capítulo 2 são descritos os elementos teóricos que suportam o desenvolvimento 

da pesquisa. 

A caracterização do ambiente de pesquisa é apresentada no Capítulo 3.  

No Capítulo 4 são apresentados os procedimentos metodológicos, estruturado em 

fundamentos epistemológicos, modelo teórico e hipóteses da pesquisa.   

A operacionalização da pesquisa é relatada no Capítulo 5, no qual são delineadas as 

três fases, e os métodos adotados para a consecução dos objetivos propostos. São também 

detalhados os universos das amostras, os instrumentos de coleta de dados e sujeitos da 

pesquisa, tratamento dos dados, análises dos dados e resultados e limitações e delimitações da 

pesquisa. 

A análise dos dados e resultados da Pesquisa Quantitativa é realizada no Capítulo 6, 

no qual os resultados estatísticos são apresentados, estando inclusos os testes de hipóteses da 

variável principal e das variáveis complementares, bem como se discutem os resultados 

encontrados e suas implicações. 

Finalmente, no Capítulo 7, as conclusões e as sugestões para a continuidade dos 

estudos futuros. 
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           Figura 5: Estrutura da Tese 

Fonte: O autor 
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Neste capítulo, os seguintes temas são contextualizados: meio ambiente e estratégias 

sustentáveis, gestão da cadeia de suprimentos e gestão da cadeia de suprimentos verde. 

 

 

2.1 MEIO AMBIENTE E ESTRATÉGIAS SUSTENTÁVEIS 

 

 

A definição semântica da variável de pesquisa “meio ambiente” envolve aspectos 

relacionados a multi e interdisciplinaridade, ao tema ser objeto de estudo em diferentes áreas 

da ciência, inicialmente nas ciências naturais e mais recentemente nas ciências humanas, 

conforme cita Simão (2008). Portanto, estudo envolvendo a variável “meio ambiente” 

representa um tema intrincado, em termos da amplitude da proposta e do crescente 

envolvimento de diferentes tipos de autores oriundos das mais diversas áreas de formação 

acadêmica; por esta razão, a noção geral do termo não configura um conceito que possa ou 

que deva ser estabelecido de modo rígido e definitivo. 

Ainda segundo o mesmo autor, a necessidade da busca de definições para o termo 

“meio ambiente” revela indícios do distanciamento ocorrido entre ser humano e natureza, a 

partir do momento em que o meio ambiente deixou de ser percebido, vivido e sentido. Da 

mesma maneira, o distanciamento entre as diferentes áreas do conhecimento e as suas 

dificuldades de estabelecer conceitos que sejam abrangentes e capazes de se aproximar de seu 

sentido e seu significado. 

Para definir melhor a expressão, Barbieri (2006) diz que é o planeta com todos os 

seus elementos, tanto os naturais quanto os alterados e construídos pelos seres humanos, 

portanto, o meio ambiente compreende o ambiente natural e o artificial, isto é, o ambiente 

físico e biológico original e o que foi alterado, destruído e construído pelos humanos como as 

áreas urbanas, industriais e rurais. Logo, para ele, o meio ambiente não é apenas o espaço 

onde os seres vivos existem ou podem existir, mas a própria condição para a existência de 

vida na Terra. 

No início da década de 1980, algumas empresas perceberam que a responsabilidade 

ambiental poderia trazer uma vantagem competitiva frente aos seus competidores, logo, 

iniciaram a adesão às normas internacionais que estabeleciam critérios para a implantação de 
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sistemas de gestão da qualidade e do meio ambiente a partir da década de 90. Na Europa, 

também houve iniciativas de criação de selos verdes, sendo que alguns países já possuíam 

normas próprias e outros utilizavam a BS 7750 (Apêndice D) como base para a 

comercialização de seus produtos (MAIMON, 1999). 

Assim como ocorreu com a qualidade quando o produto ou serviço satisfaz as 

expectativas dos clientes por meio do Sistema de Gestão da Qualidade, mais tarde foram 

sistematizadas internacionalmente pela International Organization for Standardization (ISO) 

com a série de normas ISO 9000, evidenciando que boas práticas de gestão estão resumidas 

no conceito de qualidade.  

Com o intuito de proporcionar universalmente os procedimentos de gestão ambiental 

empresarial, sem privilegiar determinados setores ou países, foram aprovadas e publicadas em 

1996, as normas da séries ISO 14000 (Apêndice F), que tinham a base na antiga BS 7750 

(Apêndice D), permitindo avaliar aspectos ligados à saúde, segurança e meio ambiente, 

adicionando-se a avaliação dos sistemas de qualidade e de responsabilidade social de forma 

integrada, por equipes independentes possibilitando às empresas a certificação de seus 

sistemas de acordo com as normas NBR/ISO 9001, NBR/ISO 14001, NBR/ISO 16001 e 

OHSAS 18001 (Apêndice E, F, G e H respectivamente), de acordo com Ventura (2008).  

Cada país possui um órgão responsável pelas normas, no Brasil tal entidade é a 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e aqui se utiliza a denominação Norma 

Brasileira - NBR/ISO, conforme Maimon (1999). 

A NBR/ISO 14001 define as especificações e os requisitos relativos a um Sistema de 

Gestão Ambiental que as empresas deverão seguir e atender para obter a certificação. Reis 

(1996) diz que são estabelecidos requisitos para que as empresas gerenciem seus produtos e 

processos, a fim de que eles não agridam o meio ambiente, a comunidade não sofra com os 

resíduos gerados e a sociedade seja beneficiada num aspecto amplo. 

Os certificados são emitidos pelos organismos nacionais certificadores que devem 

ser aceitos e reconhecidos internacionalmente. Cada país possui esquemas próprios para 

acreditar e controlar as atividades dos organismos de certificação, no Brasil, esses critérios 

são definidos pelo Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

(SINMETRO) segundo Barbieri (2006). O Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial (INMETRO) é o único órgão acreditador do SINMETRO, seguindo a 

tendência internacional de apenas um acreditador por país ou economia e baseia sua 

acreditação nas noras e guias da ABNT, Comissão Panamericana de Normas Técnicas 

(Copant), Mercado Comum do Sul (Mercosul) e nas orientações do  International 
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Accreditation Forum - Fórum Internacional de Credenciamento (IAF), International 

Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC), International Auditor and Training 

Certification Association (IATCA) e Interamerican Accreditation Cooperation (IAAC), 

principalmente (INMETRO, 2011). 

Alerta Velasco (2000) que a certificação ISO 14001 comprova que a empresa tem um 

sistema de gerenciamento ambiental implantado e em operação, porém não garante se lança 

fumaça ou não na atmosfera ou que não joga efluentes poluídos no rio, significa somente que 

a companhia tem um programa que possibilita a melhoria contínua dos aspectos ambientais. 

Assim, quando as empresas certificadas têm de se submeter a uma auditoria independente e 

ser avaliadas regularmente como a norma prevê, em vez da certificação, elas passam a ter um 

processo de autodeclaração de conformidade.  

As corporações buscam a certificação ISO 14001 para atuar no mercado global, 

porque a preocupação ambiental deixou de ser uma questão ecológica e passou também a ser 

econômica.  

Além disso, segundo Handfield e Nichols Jr. (2002), as empresas precisam se atentar 

tanto aos aspectos da integração na organização interna como em compras, engenharia, 

marketing, logística, manufatura, contabilidade etc., quanto à organização externa como os 

consumidores, varejistas, revendedores, distribuidores, armazéns, operadores logísticos, 

fornecedores, instituições financeiras, governo etc., e aos fatores como a globalização de 

mercados que requer a capacidade de gerenciar todas as necessidades em todo o mundo, 

disponibilidade de sistemas de informações e tecnologias de última geração, novos processos 

de negócios com capacidade de responder rapidamente e com a flexibilidade aos eventos 

externos, e a contínua redução de custo ao longo da cadeia de suprimentos.  

Assim sendo, ao associarmos o tema meio ambiente e estratégias sustentáveis, estas 

últimas são o modo como a organização se posiciona diante dos desafios competitivos, isto é, 

se a empresa se antecipa aos seus concorrentes e assume posição de pioneira, ou se 

desenvolve ações de seguidores. O comportamento ambiental da companhia sofre influência 

direta desta variável, uma vez que, dados os recursos disponíveis, o gestor com postura 

passiva dificilmente adotará soluções inovadoras para a gestão do meio ambiente. 

Genericamente posturas de estratégia das empresas, segundo Martinelli e Cotrin 

(1999), são: 
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a) Orientada à inovação: busca introduzir necessidades de novos produtos e serviços ou 

tecnologias de processo que exigem mudanças radicais nos procedimentos de gestão, 

resultando em uma mudança no seu desempenho; 

b) Orientada à antecipação: ao reagir às pressões externas, introduz iniciativas e ações 

capazes de antecipar a evolução futura do contexto ambiental; e 

c) Orientada à conformidade: segue as ações dos concorrentes, as exigências do mercado e 

de legislação e de todo público em geral envolvido com a empresa. 

 

Na busca pelo melhor caminho para administrar estrategicamente as questões 

ambientais, as práticas gerenciais requerem mudanças significativas tanto na estrutura interna 

da empresa e seus fatores econômicos, assim como na organização da SCM e na estrutura de 

parcerias, conforme Martinelli e Cotrin (1999). 

O valor dos serviços do ecossistema global é avaliado em 33 trilhões de dólares 

anuais em relação ao produto nacional bruto  global de 18 trilhões de dólares anuais, segundo 

dados de Constanza et al. (1997). Portanto, há muito interesse financeiro para que o risco 

ambiental e social seja ignorado pela estratégia das empresas, entretanto os recursos naturais 

são comunitários, o que facilita a utilização até o limite de exaustão, por exemplo, pela 

velocidade com que ocorrem as mudanças climáticas. O impacto desse aquecimento global 

coloca em risco inclusive a sobrevivência humana no planeta e, consequentemente, a 

existência das empresas no longo prazo. 

Logo, todas as organizações terão de modificar seus processos produtivos ao longo 

do tempo principalmente para atender a legislação, porque já existem preocupações em 

estabelecer padrões e metas para a qualidade ambiental nas políticas ambientais, como o 

Protocolo de Kyoto, e agora estão surgindo projetos de sistemas regulatórios para atingir tais 

padrões. Em termos de vantagem competitiva, todos que cumprirem os requisitos legais 

estarão no mesmo patamar tecnológico e terão os mesmos custos de modificações de produtos 

e processos, todos terão a mesma oferta em termos de benefícios, e para as empresas que 

adiarem as adequações de seus produtos e processos até que se tornem obrigatórias, as 

mudanças serão mais custosas, mas o ponto ótimo depende da taxa de desconto, conforme já 

discutido por Hotelling (1931), por tratar-se de um benefício futuro. 

No Brasil, houve o surgimento de associações como o Conselho Empresarial 

Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), ligado ao World Business Council 

for Sustainable Development (WBCSD), que congrega empresas com a finalidade de 
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compartilhar informações sobre práticas sustentáveis entre seus membros e de seus membros 

com a sociedade.  

Também o Instituto Ethos, uma organização não governamental brasileira, cuja 

missão é: 

a) Compreender e incorporar de forma progressiva o conceito do comportamento 

empresarial socialmente responsável; 

b) Implementar políticas e práticas que atendam a elevados critérios éticos, contribuindo 

para o alcance do sucesso econômico sustentável em longo prazo; 

c) Assumir responsabilidades com todos aqueles que são atingidos por suas atividades; 

d) Demonstrar aos acionistas a relevância de um comportamento socialmente responsável 

para o retorno em longo prazo sobre seus investimentos; 

e) Identificar formas inovadoras e eficazes de atuar em parceria com as comunidades na 

construção do bem-estar comum; e 

f) Prosperar, contribuindo para um desenvolvimento social, econômica e ambientalmente 

sustentável. 

Além do Pacto Global da ONU – UN Global Compact, uma iniciativa com 4.700 

empresas que buscam implantar 10 princípios que envolvem quatro dimensões: direitos 

humanos, padrões de trabalho, ambiente e anticorrupção, como expresso no Quadro 1. 

 

Quadro 1: 10 Princípios do Pacto Global da ONU 

          10 Princípios do Pacto Global da ONU 

Direitos  1) 
As empresas devem apoiar e respeitar a proteção de direitos humanos reconhecidos 
internacionalmente, e 

Humanos 2) Assegurar-se de sua não participação em violações destes direitos. 

 3) 
As empresas devem apoiar a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do 
direito à negociação coletiva; 

Trabalho 4) A eliminação de todas as formas de trabalhos forçados ou compulsórios; 

 5) A abolição efetiva do trabalho infantil; e 

 6) Eliminar a discriminação no emprego. 

 7) As empresas devem apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais; 

Meio 
Ambiente 

8) Desenvolver iniciativas para promover maior responsabilidade ambiental; e 

 9) Incentivar o desenvolvimento e difusão de tecnologias ambientalmente amigáveis. 

Contra a 
Corrupção 

10) 
As empresas devem combater a corrupção em todas as suas formas, inclusive extorsão 
e propina. 

Fonte: O autor, adaptado do site http://www.pactoglobal.org.br/dezprincipios.aspx , Acesso em: 21 Abr. 2011. 
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Esses exemplos são uma incipiente preocupação por parte das empresas privadas 

brasileiras em começar a incorporar preocupações com sustentabilidade em sua estratégia 

corporativa e de negócios, tomando consciência de que esperar pela formulação de políticas 

públicas ambientais não parece ser uma opção sensata para elas. 

Todavia, provavelmente ainda hoje, o elemento para a formulação de estratégias 

sustentáveis é a legislação, pois é por intermédio desta que os governos comunicam as suas 

políticas ambientais às empresas, seja por meio de mecanismos econômicos de incentivo seja 

através de sanções e multas. 

Isto acarreta uma dificuldade na gestão de operações globais devido às diferenças 

entre as legislações ambientais, inclusive se for considerado somente no âmbito brasileiro, 

onde as regras diferem em nível nacional, estadual e municipal. Por exemplo, uma operação 

que está de acordo com todas as normas ambientais num dado Município, poderia ser 

considerada ilegal, caso estivesse situada no Município vizinho. Essa multiplicidade de 

regulamentações tem como resultado o surgimento de consultorias especializadas em 

legislação ambiental, além daquelas especializadas em tecnologias ambientais, aumentando os 

custos das empresas. 

Para concluir este tópico deve-se avaliar e refletir sobre a possibilidade de uma 

relação negativa entre crescimento econômico e disponibilidade de recursos naturais mesmo 

sendo moderada pela tecnologia, isto é, a possibilidade de um decréscimo econômico na 

estratégia da empresa não pode ser desprezada seja corporativa, seja de negócios ou de 

operações.  

A seguir, para melhor elucidação é apresentada uma fundamentação teórica sobre 

gestão da cadeia de suprimentos. 

 

 

2.2 GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS 

 

 

A operação produtiva ou parte dela não existe isoladamente, porque todas as 

operações fazem parte de uma rede maior, segundo Slack, Chambers e Johnston (2002), estão 

interconectadas com outras operações. Portanto, o conceito de Gestão da Cadeia de 

Suprimentos (Supply Chain Management – SCM) inclui os fornecedores e os clientes, porém 

na literatura encontram-se vários conceitos da SCM, muitos deles são direcionados para as 
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operações logísticas e atendimento à demanda, não havendo consenso entre diferentes autores 

(PIRES, 2009). 

A visão tradicional de estudos sobre a SCM inclui um viés de racionalidade 

econômica, cuja abordagem, segundo Fleury, Wanke e Figueiredo (2000), baseia-se nas 

atividades de armazenagem e de transportes, que são tratadas como meios para se alcançar 

eficiência no uso dos recursos, sem ponderar sobre seus impactos na capacidade competitiva 

das empresas. 

Pode-se considerar a logística como um conjunto de operações que visa aperfeiçoar 

as atividades de movimentação e de armazenagem desde a aquisição da matéria-prima até o 

consumo final, facilitando o fluxo de insumos, produtos e informações (BALLOU, 2001).  

O mercado globalizado e as forças econômicas atuais têm demandado desempenhos 

logísticos eficazes das organizações, exigindo mudanças para o cumprimento do aumento 

mundial dos negócios, proliferação dos acordos de livre comércio, aumento da concorrência 

estrangeira e processo de internacionalização das companhias, conforme Dornier et al. (2000), 

o que torna necessária uma grande estrutura organizacional. Para atender esta demanda 

algumas empresas escolhem contratar essas atividades para serem desempenhadas por outras 

que são especializadas em fornecer tais serviços, ao invés de possuir por completo a 

capacidade logística. 

Assim, o conceito da cadeia de suprimentos teve rápida difusão como integrador de 

toda a cadeia em nível global, tornando-se um dos termos mais utilizados por autores voltados 

à área de logística como Christopher (1997). Logo, a definição de Supply Chain parece ser 

mais comum que a definição de SCM que, segundo Cooper e Ellram (1993), e Lambert, Stock 

e Ellram (1998), exige mais esforço de coordenação e análise do que as abordagens de 

gerenciamento de canais tradicionais.  

As empresas se esforçam para trabalhar dentro da SCM porque os benefícios 

potenciais para os compradores são: nos aspectos econômicos, a transferência do risco e 

redução de custos e melhoria da qualidade; em relação aos itens gerenciais, a concentração no 

negócio principal e gerenciamento de poucos relacionamentos; e em relação à estratégia, a 

posição competitiva na cadeia de suprimento. Enquanto para os vendedores são: economia de 

escala e redução dos riscos de utilização da capacidade produtiva, concentração em atividades 

especializadas e em poucos clientes, e gerenciamento de poucos relacionamentos; quanto ao 

aspecto estratégico, o horizonte de planejamento e investimentos de longo prazo, conforme 

vantagens apresentadas por Cooper e Ellram (1993). 
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Para Pires (2009), a SCM pode ser compreendida em três eixos: (1) processos de 

negócios onde são contemplados os processos de negócios chaves que devem ser executados 

efetivamente ao longo da cadeia de suprimentos – o porquê da existência; (2) tecnologia, 

iniciativas, práticas e sistemas que representam as tecnologias de informação e comunicação 

utilizadas para executar a SCM – os meios para viabilizar a execução dos processos de 

negócios chaves; e (3) organização e pessoas que são a estrutura organizacional, capacitação 

institucional e pessoal capazes de viabilizar uma efetiva SCM – entender, viabilizar e 

implantar o modelo SCM. Portanto, o que se verifica é que a SCM não é apenas uma área 

dentro da empresa que “cuida” das compras da empresa, sendo necessário enxergá-la como 

um processo de negócio chave – estratégico e integrador. 

Acompanhando esta linha de raciocínio, a SCM é o gerenciamento de múltiplos 

processos de negócios incluindo processos logísticos, a pesquisa em marketing, promoções, 

vendas, informação, gestão de retornos, pesquisa e desenvolvimento, projeto de produtos, 

desenvolvimento de novos produtos e análise de todos os sistemas também podem ser 

incluídos na perspectiva, segundo Ellram e Cooper (1990) e Mentzer (1993).  

Mesmo que nenhuma das organizações envolvidas na Supply Chain participe na 

orientação ou determinação de critérios e controles, esta irá existir, independentemente do 

conceito utilizado e a forma como ela é gerenciada, conduzida ou orientada. Mentzer et al. 

(2001) sustentam que uma orientação da cadeia de suprimentos numa visão estratégica e 

sistêmica permite aos participantes o compartilhamento de informações, riscos e 

recompensas. 

Para que todos obtenham recompensas, faz-se necessário um processo eficiente de 

cooperação, integração de processos-chave, estabelecimento de relações de longo prazo, 

coordenação interfuncional que leva à redução de desperdícios e consequentemente dos 

custos, e melhoria do valor e satisfação dos consumidores, de forma que proporcione 

vantagens competitivas para os participantes. A cooperação emerge diretamente da relação de 

confiança e comprometimento dos envolvidos no processo, segundo Morgan e Hunt (1994) e 

Mentzer et al. (2001), que corroboram dizendo que a confiança e o comprometimento são 

essenciais para que as relações de cooperação funcionem. 

Para que esta confiança seja marcante em toda a cadeia de suprimentos, é necessário 

um processo de gerenciamento do poder e uma forte liderança focada para o desempenho do 

processo, conforme Lambert, Stock e Ellram (1998), isto é, a SCM precisa de uma empresa 

que lidere o processo de forma a determinar um ritmo padronizado para todos os elos 

pertencentes à cadeia. Ellram e Cooper (1990) alertam que a participação forçada de uma 
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grande empresa líder pode encorajar o comportamento oportunista. Portanto, o motivo do 

arranjo, modelagem ou disposição de uma cadeia de suprimentos deve ser o de aumentar a 

vantagem competitiva de todos os participantes, ou seja, estrutura-se de forma que as 

empresas participantes melhorem seus desempenhos operacionais e econômicos. 

Para se avançar na direção da SCM utiliza-se o conceito de Handfield e Nichols Jr. 

(2002), que defendem como sendo todas as iniciativas associadas ao fluxo e transformação de 

materiais, desde a etapa de extração da matéria-prima até o consumo de bens e serviços pelo 

usuário final, como um fluxo de informações associado, à montante e à jusante na cadeia de 

suprimentos. 

A cadeia de suprimentos representa uma rede de organizações, por meio de ligações 

nos dois sentidos, dos diferentes processos e atividades que produzem valor na forma de 

produtos e serviços que são colocados nas mãos do consumidor final. No entanto, não há uma 

preocupação de forma integrada da gestão ambientalmente correta em toda a cadeia. Sendo 

este um conceito emergente, faz-se necessário um debate sobre a ampliação dos conceitos de 

SCM para uma visão GSCM, como uma forma de incorporar, em todos os processos atuais, 

uma visão de gestão ambiental na cadeia de suprimentos, como descrito no próximo item. 

 

 

2.3 GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS VERDE 

 

 

Como em qualquer área de investigação, os primeiros trabalhos centram-se na 

necessidade e importância da Gestão da Cadeia de Suprimentos Verde (Green Supply Chain 

Management – GSCM), definindo os significados e termos, e sugerindo abordagens para 

melhor explorar a área.  

Porter e Van der Linde (1995a, b) procuram fundamentar a GSCM como iniciativas 

competitivas, em que a ecologização pode ser a economia de recursos por meio da eliminação 

dos desperdícios e melhoria na produtividade. 

Kopicki et al. (1993) e Van Hoek (1999) estudam a GSCM sob três aspectos: reativo, 

pró-ativo e agregação de valor. Na abordagem reativa, as empresas destinam o mínimo de 

recursos para a gestão ambiental e algumas iniciativas de melhorias para diminuição do 

impacto ambiental na produção. Enquanto, na pró-ativa, as empresas começam a se antecipar 

às novas leis ambientais, por exemplo, destinando recursos para reciclagem e design de 
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produtos verdes e, sob a ótica de agregar valor, as companhias procuram integrar atividades 

ambientais, como compras verdes e certificação ambiental na sua estratégia empresarial. 

Em seguida Van Hoek (1999) discute a transição do pensamento de que a 

ecologização deixa de ser um fardo para tornar-se uma fonte de vantagem competitiva. Owen 

(1993) e Sarkis (1995a) discutem a fabricação ambientalmente consciente. Guide e 

Wassenhove (2002) e Gupta (1996) examinam o papel dos gestores ambientais. As interações 

entre os vários stakeholders em integrar GSCM e as vantagens que poderão advir para eles 

são descritas por Gungor e Gupta (1999). Em um estudo relacionando elementos de GSCM e 

indicadores de desempenho, Beamon (1999) defendeu o estabelecimento e implantação de um 

sistema de medição, no qual a estrutura de avaliação da cadeia de suprimentos deve ser 

prolongada para incluir os mecanismos de recuperação de produtos. 

Um estudo das fases do ciclo de vida do produto foi realizado por Kaiser et al. 

(2001), enquanto Zhu e Geng (2001) analisaram o impacto das compras verdes na seleção dos 

fornecedores. A gestão de resíduos foi abordada por Theyel (2001), embalagem e 

conformidade legal foram vistas por Min e Galle (2001), fabricação verde e operações por 

Sarkis e Cordeiro (2001), estudos sobre implantação das práticas de Sistema de Gestão 

Ambiental (SGA) por Hui et al. (2001), seleção de indicadores de desempenho ambiental por 

Scherpereel et al. (2001), relacionamento entre desempenho ambiental e econômico das 

empresas por Wagner et al. (2001), o foco nos prestadores de logística por Krumwiede e Sheu 

(2002) e Meade e Sarkis (2002), os desafios de gestão e consequências ambientais na 

fabricação reversa foram resumidos por White et al. (2003) e a extensão das responsabilidades 

aos produtores por Spicer e Johnson (2003). 

Como a nova lógica de competição é baseada na cadeia de suprimentos 

(SCAVARDA; HAMACHER, 2003), assim, a orientação pode ser efetivada de tal forma que 

toda a cadeia se torne ambientalmente correta. Logo, atividades relacionadas vêm assumindo 

um papel de destaque entre as decisões gerenciais nas empresas. 

A prioridade dada às questões ambientais ocorre tanto como resposta às pressões 

feitas pelo governo – legislação, stakeholders e clientes (HALL, 2001; LAMMING; 

HAMPSON, 1996), quanto pela percepção da vantagem competitiva da empresa. Assim, as 

medidas sociais, econômicas e financeiras obrigam as companhias a organizarem sistemas de 

gestão ambiental, destacando a importância da legislação ambiental no comportamento 

ambiental das fábricas. 

A prática da GSCM está relacionada com o conceito de economia sustentável, cuja 

estratégia e visão da empresa incorporam questões ambientais, conforme Walton et al. (1998), 
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por conseguinte, inclui atividades de redução de perdas, reciclagem, desenvolvimento de 

fornecedores, desempenho dos compradores, compartilhamento de risco e recompensas, 

adoção de tecnologias limpas, inovações ambientais, adequações à legislação, reutilização de 

materiais, economia de água e energia, utilização de insumos ecologicamente corretos, 

processos de produção enxutos e flexíveis, comprometimento e conscientização ambiental 

pelos integrantes da cadeia de suprimentos (BOWEN et al., 2001b; HALL, 2001; 

LAMMING; HAMPSON, 1996; WALTON et al., 1998). 

Para Gilbert (2001), trabalhar na lógica da GSCM implica num processo de 

incorporação de critérios e cuidados ambientais nas decisões de compra e desenvolvimento de 

relacionamentos duradouros na GSCM, contemplando iniciativas ambientais tais como: 

 

a) Nas funções de compra; 

b) Na manufatura ou na cadeia de suprimentos interna; 

c) Nas funções de entrega de produtos e serviços; e, em alguns casos, 

d) Na logística reversa, incluindo e envolvendo fornecedores de materiais, contratantes de 

serviços, vendedores, distribuidores e usuários trabalhando juntos para reduzir ou 

eliminar impactos ambientais adversos de suas atividades (RAO; HOLT, 2005). 

 

Quando a empresa adquire matérias-primas, insumos, máquinas, equipamentos e 

serviços de forma que possa melhorar seu desempenho ambiental está trabalhando na lógica 

da Green Supply (BOWEN et al., 2001a). Como tal, inclui-se a cooperação entre as 

organizações para minimizar os impactos do fluxo de materiais ou informações relativas ao 

recolhimento dos produtos e insumos e, ainda, no retorno dos produtos no seu final de vida 

útil e de embalagens. Outros autores como Min e Galle (2001) e Zsidisin e Siferd (2001) têm 

proposto definições mais centradas na função de compras, o que sugere que a GSCM consiste 

de atividades que envolvam a aquisição impulsionada internamente por atividades ambientais 

como a reciclagem, reutilização e redução de materiais de fontes não renováveis. 

A gestão ambiental, em nível mais simples, considera a cadeia de suprimentos como 

as operações de duas ou mais organizações, para gerenciar, agregar ou influenciar tais 

atividades em outras empresas na cadeia de suprimentos, tanto à montante (antes da empresa 

foco) quanto à jusante (após a empresa foco), onde a empresa (foco) pode optar por se 

envolver diretamente e investir recursos próprios para melhorar as práticas ambientais dos 

elos da cadeia em que ela pretende incrementar o desempenho ambiental (VACHON; 

KLASSEN, 2006). Outra possibilidade é a exigência de certificações ambientais, por 
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exemplo, a ISO 14001 como condição de fornecimento à montante, que são mecanismos de 

mercado para influenciar práticas ambientais.  

As práticas que geram parcerias em projetos ambientalmente corretos, com a relação 

direta entre fornecedores e/ou clientes na concepção de um novo projeto, processo ou produto, 

podem ser consideradas outra estratégia (BOWEN et al., 2001a; SRIVASTAVA, 2007). 

Sendo necessários, nesses projetos, diferentes graus de interação entre as empresas no 

desenvolvimento e implantação, por exemplo, de novas tecnologias para prevenção de 

emissão de agentes poluidores ou a utilização de energia, ou ainda atividades relacionadas à 

logística. Logo, o desenvolvimento de parcerias para melhorar desempenhos ambientais 

demanda um esforço recíproco de aprendizado pelas partes envolvidas no processo 

(GEFFEN; ROTHENBER, 2000). 

De acordo com Nunes et al. (2004), há três diferentes abordagens que a GSCM pode 

abranger: ambiental, estratégica e logística. O objetivo primordial, no entanto, é o ambiental 

como na implantação de um novo projeto, processo ou produto que envolva novas tecnologias 

para prevenção de emissão de agentes poluidores ou a utilização de energia. A abordagem 

estratégica se relaciona às decisões de longo prazo, formação de parcerias duradouras, escolha 

de fornecedores, processos, produtos e mercados. A abordagem logística, por sua vez, se dá 

pelas decisões nas atividades de compra, transformação, processos internos, distribuição, 

estocagem, disposição final de produtos e retorno após o fim da vida útil destes. 

Empresas como a HP, IBM, Xerox e a Digital Equipment Corporation introduziram 

práticas em vista da GSCM, por meio da integração de fornecedores, distribuidores e serviços 

de recuperação, conforme Sarkis (2003).  

Essas iniciativas de estímulo à GSCM, para Gilbert (2001), podem ser subdivididas 

em: melhorar a orientação aos fornecedores para que estes tenham melhores práticas 

ambientais, a fim de fomentar o desenvolvimento de produtos ou processos que resultem em 

melhor desempenho ambiental; e determinar ou cobrar um melhor desempenho ambiental dos 

fornecedores quanto às suas instalações, exigindo, por exemplo, a certificação ISO 14001. 

Dessa forma, é provável que um dos elos da cadeia, normalmente o que está mais próximo ao 

consumidor final, exija melhor desempenho ambiental dos fornecedores, que, por sua vez, 

exigirão de seus fornecedores, podendo atingir, em cadeia, condições que satisfaçam o 

mercado (NUNES et al., 2004). Assim, a partida ou início do processo de GSCM se daria a 

partir dessa empresa. No entanto, nem sempre essa é a empresa focal, a que determina ou 

orienta sua cadeia de suprimentos (LAMBERT, 2001).  
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Poder-se-ia acreditar que, para ser a empresa que está mais próxima do consumidor 

final a que determina o início do processo de GSCM, essa teria de ser a empresa focal, pois as 

corporações incluem aspectos ambientais em suas pautas de negociação para garantir sua 

participação de mercado ou, em casos extremos, garantir sua sobrevivência. 

Apesar disso, para Nunes et al. (2004), as empresas que se encontram mais próximas 

aos consumidores, geralmente, apresentam maiores margens de lucros, possibilitando que, 

frequentemente, sejam as primeiras a serem certificadas na ISO 14001. Outro aspecto que 

indica ser este o ponto de partida no processo de tornar ambientalmente correta a cadeia de 

suprimentos é o fato da proximidade com o consumidor. Entretanto, a pressão dos 

consumidores, segundo Green et al. (2000), é discutível, pois, na opinião desses autores, o 

argumento dos ambientalistas de que o consumidor exerce pressão no processo de GSCM não 

é o mais adequado, pois os esforços para tornar ambientalmente correta a cadeia de 

suprimentos demanda, também, entendimento das empresas e instituições públicas enquanto 

consumidores, além de clientes individuais. 

No entendimento de Gilbert (2001), iniciativas de melhoria do desempenho 

ambiental proporcionam benefícios às empresas, pelo fato de que promovem vantagens 

competitivas como maior integração na cadeia de suprimentos, produtos e processos que 

impactam menos no meio ambiente e reduzem custos. Portanto, a GSCM estimularia o 

mercado por produtos ambientalmente corretos, fomentando pequenas e médias empresas a 

também adotarem tais práticas. Assim, além da redução de custos, se abrem novos mercados 

às empresas, ainda segundo Gilbert (2001). 

As dificuldades para implantar a GSCM consistem da restrição no número de 

fornecedores e da cultura das organizações. O primeiro obstáculo não é propriamente um 

problema gerado pela gestão ambiental na cadeia de suprimentos, mas uma tendência de 

mercado em vista de simplificar o processo de SCM. A questão da cultura organizacional, por 

sua vez, é uma barreira a ser transposta, porque a GSCM demanda iniciativas de transferência 

de conhecimento, de tecnologias e de práticas ambientais ao longo de toda a cadeia produtiva, 

ações que muitas empresas nunca realizaram. Por isso, há a necessidade de envolver, em 

processo de treinamento e integração numa filosofia ambiental similar, todos os elos da cadeia 

de suprimentos (NUNES, 2005). 

No processo de GSCM, diversas iniciativas podem ser adotadas, como:  
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a) Integrar as filosofias de redução, reutilização, remanufatura, reciclagem e tratamento de 

efluentes (SARKIS, 2003). O objetivo desta iniciativa é reduzir e até eliminar o 

desperdício, com a consequente redução dos custos na aquisição de matéria-prima;  

b) Compreender o ciclo de vida do produto. Os produtos apresentam seis estágios no seu 

ciclo de vida – introdução, crescimento, maturidade, saturação, declínio e morte. Nessa 

perspectiva, a cadeia de suprimentos precisa entender cada estágio em que se encontram 

os produtos e relacioná-los às questões ambientais (SARKIS, 2003);  

c) Compreender o ciclo de vida do processo. De acordo com Hayes e Wheelwrigth (1984), 

os processos têm quatro estágios – início, crescimento rápido, maturação e declínio. 

Assim como no ciclo de vida do produto, é preciso efetuar a gestão de riscos ambientais 

em cada estágio do ciclo de vida do processo; 

d) Explorar sistemas de informação. Esses instrumentos facilitam a comunicação rápida em 

mercados competitivos e tornam mais acessíveis as informações aos decisores (EPA, 

2000); 

e) Utilizar sistema de simulação. Velocidade e tempo são aspectos decisivos e a simulação 

oferece a possibilidade de estabelecer cenários para decisão, possibilitando economia de 

esforços, recursos e tempo (KHOO et al., 2006); 

f) Melhorar continuamente por meio do eco-eficiência e eco-eficácia. A eco-eficácia 

relaciona-se ao processo, com o objetivo de fazer melhor os produtos e a eco-eficiência 

visa fazer um produto melhor (SHIREMAN, 2001). 

 

Bowen et al. (2001b) identificaram em diversas literaturas os benefícios potenciais 

das práticas da Green supply, que teoricamente trazem benefícios para a sociedade, para a 

empresa e para o processo de compra e suprimento, mas, para Lamming e Hampson (1996), o 

atendimento das legislações ambientais pode representar um aumento de custo para a 

empresa. Porém, os próprios autores apontam também que as empresas que possuem alto 

desempenho ambiental reduzem seus custos com a eliminação de perdas, ou seja, os custos e 

benefícios da GSCM são difíceis de ser quantificados e mensurados tornando inevitável que 

eles tenham um balanço desigual entre as empresas. 
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2.3.1 GSCM como conceito ampliado da SCM convencional 

 

 

A SCM é um conjunto de abordagens utilizadas para integrar eficientemente 

fornecedores, fabricantes, depósitos e armazéns, bem como atividades associadas com a 

fabricação desde a aquisição de matéria-prima até a entrega final do produto aos 

consumidores, de forma que a mercadoria seja produzida e distribuída na quantidade certa, 

para a localização certa e no tempo certo, para minimizar os custos globais do sistema, ao 

mesmo tempo em que atinge o nível de serviço desejado, conforme citaram Simchi-Levi, 

Kaminsky e Simchi-Levi (2003).  

Assim, as atividades de manufatura e produção passaram a ser consideradas 

potencialmente danosas para a saúde das pessoas e do meio ambiente nos casos em que não 

forem controladas corretamente estas atividades, pois podem gerar poluição, rompendo o 

ecossistema e depredando os recursos naturais, segundo Fiksel (1996). Dentro desta realidade, 

as práticas ambientais passaram a fazer parte do cotidiano das empresas exigindo uma 

evolução das demandas ambientais socialmente aceitas no gerenciamento das suas operações. 

Para que as empresas não corram riscos de serem penalizadas, seja por uma medida 

regulatória, seja pelo conceito que o consumidor define ou ainda por padrões morais, elas 

expandiram o conceito de SCM convencional de minimizar os custos finais para uma SCM 

com foco ambiental. 

Nesse aspecto, pode-se verificar que o petróleo é utilizado como matéria-prima em 

vários processos que variam da geração de energia para os produtos petroquímicos, até 

combustíveis para os motores que são utilizados na agricultura, nos automóveis etc.; como a 

combustão de óleo provoca a emissão de gases de efeito estufa, portanto, o seu uso deve ser 

reduzido e, se possível, completamente eliminado. No sentido oposto, na industrialização dos 

países mais populosos do mundo, como a China e a Índia, é esperado que o uso do petróleo se 

eleve no futuro próximo, com a maior parte dele importado. Devido à limitação da 

disponibilidade, os países são obrigados a aderir às tecnologias alternativas ou ver suas 

economias desmoronarem. Além disso, grande parte do petróleo importado é de países que 

promovem o terrorismo (MEYER, 2008). Esse fator obriga as forças do mundo a pesquisarem 

e adotarem tecnologias alternativas. 

Logo, quanto à indústria, Bloemhof-Ruwaard et al. (1995) descrevem que ambos: os 

processos verdes e produtos verdes apresentam muitas oportunidades de aplicação nos 

procedimentos ambientalmente amigáveis. Por exemplo, esses processos implicam a redução 
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dos resíduos, minimizando a poluição, com a utilização dos recursos de forma eficiente, e o 

descarte após o final de vida do produto.  

Como já ilustrado anteriormente, o modelo de GSCM mostra que, no ambiente de 

fabricação verde, existem diversos pontos e oportunidades para limitar o desperdício por meio 

da reutilização, reciclagem e remanufatura, bem como a redução de resíduos. Sarkis (2003) 

afirma que as inovações ambientais podem ser mais bem utilizadas durante a fase de produção 

na cadeia de suprimento, devido a esta parte ser o foco interno na organização e, portanto, 

serem mais visíveis os benefícios da implantação de processos ecológicos. GSCM envolve 

práticas tradicionais de SCM, que integram critérios ou problemas ambientais na decisão de 

compra e relacionamentos de longo prazo com os fornecedores, segundo Gilbert (2001), e 

visa confinar os resíduos dentro do sistema industrial, a fim de conservar energia e evitar a 

dispersão de materiais perigosos no meio ambiente, assim controlando o impacto ambiental 

nos processos dentro de uma organização.  

SCM convencionais e verdes diferem de várias maneiras. Primeiro, as SCM 

convencionais frequentemente se concentram nos objetivos econômicos e valores, enquanto 

as GSCM consideram importantes também as causas ecológicas. Quando uma corrente 

convencional não tiver padrões ecológicos em conta, muitas vezes é limitada no seu âmbito de 

se tornar ótima. Por exemplo, as cadeias convencionais apenas levam em consideração os 

efeitos toxicológicos humanos, deixando de fora os efeitos ambientais. Além disso, elas 

muitas vezes se concentram mais em controlar o produto final, permitindo simultaneamente 

que os efeitos negativos ocorram durante o processo de produção.  

Em vista disso, o comprador e os critérios de seleção de fornecedores são 

fundamentalmente diferentes em cadeias convencionais e em cadeias verdes. Em cadeias 

convencionais, o padrão predominante é o preço. Em redes verdes, o objetivo ecológico é uma 

parte dos critérios de seleção de fornecedores. Colocar esses critérios ecológicos em prática 

requer uma avaliação cuidadosa do fornecedor, baseada em relacionamentos orientados em 

longo prazo. O desenvolvimento destes relacionamentos geralmente leva muito tempo e só 

um número muito limitado deles é que satisfaz os critérios definidos. Assim, qualquer 

mudança de seleção de fornecedores não pode ser implantada na GSCM tão rapidamente 

como na SCM convencional.  

Uma das percepções iniciais sobre a introdução de produtos ecológicos no mercado é 

que eles levam a um maior custo de produção, em comparação com os convencionais. No 

entanto, resultados recentes mostram que as inovações e planejamento podem reduzir 

drasticamente estes custos na maioria dos casos. Em comparação com as SCM convencionais 
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que têm um grande número de materiais convencionais e fornecedores, as GSCM são 

relativamente inferiores em termos de rapidez e flexibilidade (HO et al., 2009). O Quadro 2 

resume as principais diferenças entre a gestão convencional e verde da cadeia de suprimento. 

 

Quadro 2: Diferenças entre SCM convencional e Green SCM 

  Fonte: Ho et al. (2009, p. 21). 

 

Embora, em alguns casos, os custos envolvidos na GSCM sejam elevados em 

comparação com a SCM convencional, a consciência do consumidor sobre o meio ambiente 

ajudou as organizações a criar uma imagem de marca e a se tornar uma vantagem competitiva 

exclusiva. Beamon (1999) mostrou em sua pesquisa que 75% dos consumidores afirmaram 

que o seu poder de compra foi influenciado pela reputação ambiental da empresa e que 80% 

estariam dispostos a pagar mais por produtos ambientalmente amigáveis. Porém, a pesquisa 

CNI de 2010 apontou que apenas 11% dos entrevistados dariam preferência a produtos e 

serviços de empresas com preocupação e ações de conservação ambiental, bem como foi 

baixa a disposição em pagar mais por um produto ambientalmente correto. 

Por outro lado, GSCM são ecologicamente otimizadas para as cadeias de 

fornecimento alargarem o âmbito não só para a saúde humana e efeitos toxicológicos, mas 

também aos efeitos ecológicos negativos sobre o ambiente natural, bem como todo o valor 

que agregam ao processo, resultando em baixo impacto ecológico durante a produção. 

Exigências ecológicas são consideradas como critérios fundamentais para produtos e 

processos e, ao mesmo tempo, a empresa deve garantir a sua sustentabilidade econômica, 

permanecendo competitiva e lucrativa. Ao praticar apenas uma fração dos conceitos verdes na 

SCM, muitas empresas já têm alcançado sucesso. 

Portanto, entre as abordagens SCM e GSCM há uma ampliação dos conceitos, mais 

do que simplesmente agregar o fator ambiental às atividades das organizações, a GSCM 

fornece uma nova visão das responsabilidades das empresas com o meio ambiente e a 

sociedade.  

Características SCM convencional Green SCM 
Objetivos e valores Econômicos Econômicos e ecológicos 

- Otimização ecológica - Alto impacto ecológico 
- Abordagem integrada 
- Baixo impacto ecológico 

- Critério de seleção de fornecedor 
- Mudança rápida por preço 
- Relacionamento de curto prazo  

- Aspectos ecológicos (e preços) 
- Relacionamento de longo prazo  

- Pressão por custo e preços 
- Alta pressão por custo 
- Preços baixos 

- Alta pressão por custo 
- Preços altos 

- Velocidade e flexibilidade - Alto - Baixo 
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A seguir são conceituadas práticas internas de GSCM, práticas externas de GSCM, 

investimentos verdes, eco-design e logística reversa, perfil verde, pró-atividade corporativa, 

reatividade corporativa e desempenho ambiental, econômico e operacional. 

 

 

2.3.2 Práticas internas de GSCM 

 

 

A literatura para apoiar a ideia de que as práticas GSCM vão melhorar o desempenho 

ambiental é relativamente forte, segundo Zhu e Sarkis (2004), podendo, essas práticas, serem 

divididas em internas e externas. 

As práticas internas de GSCM normalmente decorrem da possibilidade de adequar o 

ambiente de trabalho para uma maior produtividade de maneira enxuta, ideia que foi 

originariamente concebida no Japão que, após a derrota sofrida na Segunda Grande Guerra 

Mundial, tentava se reerguer e, para tanto, as indústrias japonesas necessitavam colocar no 

mercado produtos com preço e qualidade capazes de competir na Europa e nos Estados 

Unidos. 

Conforme Ho (1999) foram identificados cinco princípios utilizando-se palavras 

japonesas, todas iniciando pela letra “S”, conhecidas a partir de então como “5S” (Vide 

Quadro 3). Com o apoio da alta administração das empresas, esses princípios podem ser 

incorporados à rotina da companhia e das pessoas que nela trabalham, aperfeiçoando o 

potencial humano e gerando benefícios que podem ser percebidos na qualidade e na 

produtividade das organizações. Pode-se proporcionar melhoria do relacionamento 

interpessoal, diminuição do absenteísmo, aumento do dinamismo, melhoria no cuidado das 

tarefas executadas, criação de sugestões de melhoria de processo, diminuição tanto dos 

defeitos como do retrabalho dos processos produtivos. 
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Quadro 3: 5S Significados e exemplos 

Termo Significado Exemplos 

Seiri Organização 
Utilizar os recursos disponíveis com equilíbrio, evitando ociosidades e 

carências, descartar somente o desnecessário. 

Seiton Sistematização 
Dispor os recursos de forma sistemática estabelecendo um sistema de 

comunicação visual rápido para acesso a eles. 

Seiso Limpeza 
Praticar a limpeza de maneira habitual e rotineira, e, sobretudo, não 

sujar. 

Seiketsu Padronização 
Manter as condições de trabalho tanto físicas como mentais favoráveis 

à saúde. Manter o estado da ordem e da limpeza. 

Shitsuke Autodisciplina 
Ter todas as pessoas comprometidas com o cumprimento dos padrões 

técnicos e éticos e com a melhoria contínua. 

Fonte: O autor adaptado de Ho (1999) 
 

Com base na necessidade do cliente é estabelecido o ambiente apropriado de 

manufatura, conforme MacCarthy e Fernandes (2000), que são: produção para estoque (make 

to stock), montagem sob encomenda (assembly to order), fabricação sob encomenda (make to 

order) e projeto sob encomenda (engineering to order). 

As práticas ambientais podem ser consideradas como extensão da filosofia enxuta 

que, de acordo com Monden (1997), objetiva reduzir tempos, melhorar a qualidade dos 

produtos e serviços e a redução de custos, o que Zhu e Sarkis (2004) corroboram afirmando 

que as práticas ambientais auxiliam na melhoria da qualidade. 

A Produção Mais Limpa visa melhorar a eficiência, lucratividade e a 

competitividade, enquanto protege o meio ambiente, o consumidor e o trabalhador 

(BICHENO, 2004; VAN HOEK, 2000), portanto pode ser considerada uma ampliação do 

conceito de filosofia enxuta (GIANNETTI; ALMEIDA, 2006). 

Outra consideração é quanto aos resíduos que sempre foi um problema que levou a 

uma conscientização verde e, no caso de GSCM, os esforços para minimizar os mesmos tem 

sido o foco, pois constituem um processo realizado por clientes e fornecedores envolvendo a 

coleta, transporte, incineração, compostagem ou alienação de bens comercializados entre 

partes envolvidas (BELLMAN; KHARE, 1999; LAMMING; HAMPSON, 1996; LOUWERS  

et al., 1999; MORTON; McINNES; FOSTER, 2002; OFORI; BRIFFET, 2002; SHEN; TAM, 

2002; SRIVASTAVA, 2007; TEUNTER; VLACHOS, 2002) e complementado pelo 

Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) em 2007. 

Porém, deve-se atentar para uma abordagem comum que consiste em substituir um 

potencial material perigoso por um processo menos problemático, que aparentemente é uma 
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ação razoável, pode resultar em um rápido esgotamento de recursos escassos ou aumentar a 

extração de outros materiais ambientalmente problemáticos, conforme alerta Graedel (2002), 

ao exemplificar várias propostas equivocadas. 

 Assim, ao estudar as Práticas Internas de GSCM, foram considerados o 

compromisso da alta administração, o suporte aos gerentes de nível médio, cooperação 

interfuncional para melhorias ambientais, gestão ambiental de qualidade total, conformidade 

ambiental, programas de auditoria, Certificação ISO 14001 e sistemas de gestão ambiental 

existente (NINLAWAN et al., 2010; ZHU; SARKIS, 2004; ZHU et al., 2010). 

 

 

2.3.3 Práticas externas de GSCM 

 

 

O estudo das Práticas Externas de GSCM é necessário porque a adequação ambiental 

pode ser influenciada por pressões, pois se a responsabilidade social corporativa e a imagem 

ambiental não forem positivas, as empresas irão perder participação de mercado global, além 

daquelas exercidas pelos detentores do poder como as agências governamentais e também 

porque uma organização pode seguir ou imitar os seus concorrentes bem sucedidos na 

indústria ou adotar práticas ambientais pró-ativas a fim de conduzir os seus concorrentes 

(ZHU et al., 2010).  

Um foco estratégico de compras permite à organização considerar uma série de 

relacionamentos estratégicos (COUSINS, 1999; LAMMING, 1993) que podem ser realizados 

com seus fornecedores, para compartilhar tecnologias, riscos e recompensas, segundo Lane e 

Bachmann (1998), e com isso motivar os compradores e os vendedores a trabalhar juntos na 

melhoria ambiental. Além disso, o movimento de delegação de responsabilidades aos 

fornecedores e as estratégias de redução da base de suprimentos, conforme Cousins (1999), é 

que tais estratégias também facilitam uma cooperação mais estreita entre comprador e 

vendedor permitindo que o cliente possa transferir recursos chaves e conhecimento 

diretamente ao fornecedor, como argumenta Lamming (1993). 

Esta ligação entre comprador e vendedor pelo trabalho em equipe funcional cruzada 

pode facilitar a estratégia de cooperação (DEN HOND, 1996), compras socialmente 

responsáveis (DRUMWRIGHT, 1994) e o desenvolvimento de tecnologias limpas (CARTER; 

ELLRAM; READY, 1998). Portanto, esta ligação é particularmente apropriada para compras 

verdes porque permite serem concebidas atendendo a determinados impactos ambientais de 
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suprimento como, por exemplo, a redução de resíduos ou equipamentos que consomem 

menos energia, além de trazer um leque de perspectivas de especialistas para a pressão sobre 

o problema ambiental. 

Outra técnica muito utilizada é o preenchimento de questionários para demonstrar o 

compromisso com o desempenho e com o cliente, sobre os temas como cumprimento de 

regulamentação, efeitos e desempenho ambiental, existência de regulamentação e 

compromisso geral (LAMMING; HAMPSON, 1996; LIPPMANN, 1999), e critérios 

ambientais para seleção de fornecedor (RAO, 2005). 

Se por um lado a colaboração facilita a introdução de compras verdes (GREEN; 

MORTON; NEW, 1996; LAMMING; HAMPSON, 1996), para tornar a habilidade da gestão 

de questões ambientais mais eficaz, segundo Noci (1997), do lado oposto ainda o nível de 

“analfabetismo ambiental” a respeito de compras personalizadas é uma barreira para a 

implantação de compras verdes (LAMMING; HAMPSON, 1996), porque muitos gerentes de 

compras aparentemente não reconhecem o potencial dos benefícios econômicos de compras 

verdes, acreditando que iniciativas ambientais são custos, conforme Min e Galle (1997). Mas, 

o treinamento do pessoal de compras sobre os benefícios de suprimento verde, conforme 

relatam Carter, Ellram e Ready (1998), trouxe um efeito significativo sobre as atividades 

ambientais de compras, tendo Lamming e Hampson (1996) concluído que o desenvolvimento 

de compras verdes exige um aumento significativo na quantidade de coleta de dados e pessoal 

com nível adequado de experiência e conhecimento técnico industrial. 

As empresas que possuem avaliação de fornecedores (NOCI, 1997) são boas em 

abordagens formais para a seleção e avaliação de fornecedores (GREEN; MORTON; NEW, 

1996), por terem orientações claras sobre como as questões ambientais podem ser 

equilibradas com o aumento do custo (MIN; GALLE, 1997; NOCI, 1997), portanto, a 

existência de políticas e procedimentos detalhados de compras é um recurso fundamental para 

a implantação de um adequado sistema de compras verdes, permitindo que as questões 

ambientais possam ser construídas para as estruturas existentes. 

Mais um processo baseado na prática externa de GSCM é a implantação de auditoria 

ambiental de segunda parte no fornecedor (MORTON; McIINNES; FOSTER, 2002; RAO, 

2005; STARKLEY, 2000; ZHU; SARKIS, 2006) e certificações dos sistemas de gestão 

ambiental (MORTON; McIINNES; FOSTER, 2002; SHEN; TAM, 2002; STARKLEY, 2000; 

ZHU; SARKIS, 2006). Onde os principais objetivos da auditoria ambiental e a identificação e 

a documentação da situação da conformidade da empresa e o aperfeiçoamento dos sistemas de 

gestão ambiental, conforme Barbieri (2006). 
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Dessa forma, ao estudar as Práticas Externas de GSCM, é considerado o 

fornecimento de especificações de design para os fornecedores incluindo as exigências 

ambientais para o item a ser comprado, cooperação com os fornecedores para os objetivos 

ambientais, auditoria da gestão ambiental dos fornecedores, exigência da Certificação ISO 

14001 dos fornecedores, cooperação com os clientes para eco-design, produção mais limpa e 

embalagem ambientalmente correta (NINLAWAN et al., 2010; ZHU; SARKIS, 2004; ZHU et 

al., 2010). 

 

 

2.3.4 Investimentos verdes 

 

 

O sistema capitalista e o decorrente aumento do consumo, juntamente com a ação 

cada vez maior do homem nos processos naturais, sempre buscando uma produção mais 

rápida com baixos custos, têm como consequências o aumento das condições de miséria e 

desigualdade social. Logo, a prevenção da poluição requer investimentos estruturais em 

operações que envolvam mudanças no produto ou no processo, e com isso pode prover 

benefícios à empresa por melhorar o desempenho ambiental das operações ao longo do 

processo e não somente no final, conforme Gavronski et al. (2003).  

O controle de poluição é investimento estrutural que trata as emissões no final do 

processo, isto é, depois de serem geradas, logo, não reduzem a quantidade total de poluentes 

perigosos liberados e descartados, apenas reduzem o risco associado a um determinado 

poluente, segundo Klassen e Whybark (1999a). Hart (1995) relacionou os recursos e as 

capacitações desenvolvidas para o Total Quality Management (TQM) que contribuem para as 

técnicas de prevenção da poluição ao tratar a poluição como uso desnecessário de materiais e 

energia ao longo do processo ao invés de somente ao seu final. 

Outros motivos para que as empresas invistam no meio ambiente são a demanda 

competitiva ou razões de sobrevivência, pois os setores empresariais são submetidos às 

exigências do processo de internacionalização da economia e, para tanto, têm que obter um 

melhor desempenho ambiental. Dessa forma, houve uma evolução na mentalidade das 

empresas que consideravam a gestão ambiental como um fator de aumento dos custos dos 

processos produtivos e agora como uma forma de investimento para competir e aproveitar 

oportunidades econômicas (FARIA, 2003). 
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No Brasil, as práticas de responsabilidade social estão em desenvolvimento, 

incluindo as voltadas para o meio ambiente, pois os empresários, movidos pelos danos 

ocorridos ao meio ambiente que prejudicam cada vez mais o planeta, estão se tornando mais 

abertos a uma política ambientalmente correta, tornando a responsabilidade social um 

compromisso comum com a sociedade. Por meio de investimentos e da mudança de 

determinadas atitudes frente à administração dos efeitos colaterais dos agentes poluidores, são 

feitas as prevenções das tragédias ambientais, promovendo a qualidade de vida e a saúde dos 

funcionários e da população, divulgando uma boa imagem ao mercado, gerando mais lucros, à 

medida que se reduzem gastos e custos operacionais (MELO NETO, 2001). 

Outro aspecto considerado pelas empresas dos Estados Unidos e da Europa é a 

recuperação de investimentos que é um fator crítico na GSCM, segundo Zsidisin e Hendrick 

(1998). A recuperação de investimentos é uma prática tradicional de negócios, mas também 

pode ser considerada uma prática ambientalmente correta, uma vez que reduz os resíduos que 

podem ser eliminados de outra forma, e ainda aumenta a vida útil dos produtos que podem ser 

reciclados e reutilizados, conforme Zhu e Sarkis (2004). 

Resumidamente, ao estudar os Investimentos Verdes, é considerado o investimento 

em equipamentos que diminuem consumo de energia elétrica, água, matéria-prima e também 

atividades que recuperam os investimentos como a venda do excesso de estoques de 

materiais, sucatas e materiais usados ou equipamentos depreciados (NINLAWAN et al., 2010; 

ZHU; SARKIS, 2004; ZHU et al., 2010). 

 

 

2.3.5 Eco-design e logística reversa 

 

 

O planejamento de produtos é crucial para o sucesso na competição global, formando 

grupos a fim de avaliar todos os produtos, componentes ou matérias-primas utilizadas, com 

intuito de selecionar categorias de produtos para identificar os de menor impacto ambiental, 

seguindo a NBR ISO 14001:2000.  

O engenheiro ao projetar um produto ou processo precisa estar compromissado com 

a preservação do meio ambiente por meio da utilização de materiais renováveis que tenham 

baixo impacto ambiental, objetivando redução do uso de energia por unidade de bens e 

serviços, redução do uso da água e redução do consumo de materiais por intermédio de 

reciclagem, reuso e remanufatura, conforme Furtado (2005). 
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O eco-design refere-se à concepção de produtos que atendem as questões ambientais 

ou recuperação de produtos (LAMMING; HAMPSON, 1996; MORTON; McINNES; 

FOSTER, 2002; SRIVASTAVA, 2007; STARKLEY, 2000; ZHU; SARKIS, 2006). 

Enquanto, Krikke et al. (2003) e Moore et al. (2001) discutem o projeto de desmontagem, e 

He et al. (2004) e Sarkis e Cordeiro (2001) tratam do design por intermédio da minimização 

dos resíduos. 

Assim, o eco-design se inicia desde a concepção e projeto, manufatura e processos de 

suporte, com confiabilidade, sustentabilidade e competitividade do produto, com o objetivo de 

projetar um produto nos quais os impactos ambientais sejam os mínimos possíveis em todas 

as etapas de ciclo de vida desse produto e que haja melhorias significativas nos aspectos 

ambientais (TSOULFAS; PAPPIS, 2008; ZHU et al., 2008). 

No geral, 80% dos impactos ambientais negativos são detectados na fase de design 

do produto, assim, considerar os aspectos ambientais e econômicos desde o início do processo 

de desenvolvimento do novo produto é importante, pois aqueles que passam pela técnica de 

eco-design são denominados produtos verdes, isto é, ambientalmente corretos. Os objetivos 

principais são a redução de utilização de matérias-primas, diminuição da geração de resíduos 

e custos de disposição final, conforme Jeswiet e Hauschild (2005). 

Integrar critérios ambientais ao processo de desenvolvimento de produto requer 

mudanças gerenciais, técnicas e operacionais para conceber “um projeto de produto verde”, 

de acordo com Kruwet, Zussman e Seliger (1995).  

Em termos gerenciais, dois elementos têm a importância para transformar o desafio 

ecológico em uma dimensão competitiva: (1) a participação dos fornecedores no projeto do 

produto e (2) consideração mais profunda dos produtos complementares que geram 

consequências ambientais (KRUWET; ZUSSMAN; SELIGER, 1995). 

Do ponto de vista técnico, se pode considerar o eco-design como uma ferramenta 

estratégica para a concepção de novos produtos, porque certamente o tema “verde” representa 

um significativo motivador para a diferenciação de produto. Porém, atenção especial deve ser 

dada na execução do projeto quanto a reciclagem ou desmontagem que possibilite ao gerente 

de produto identificar o melhor trade off entre a compatibilidade ambiental de um produto e a 

sua contribuição para a rentabilidade da empresa (AZZONE; NOCI, 1998). 

Os critérios operacionais podem ser agrupados em cinco classes: (1) estrutura do 

produto, na qual é necessário minimizar a variedade de materiais, reduzir o número de itens 

na composição do produto; (2) componentes individuais, evitando os materiais que são 

incompatíveis com o processo de reciclagem; (3) operações de desmontagem, usando 
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elementos que podem ser facilmente desmontados, reduzindo o número de conexões e a 

necessidade de técnicas de desmontagem destrutiva; (4) logística, o projeto deve considerar a 

possibilidade de reciclagem do produto, fornecer informação para tornar mais fácil o processo 

de reciclagem e o transporte do produto após o uso; e (5) processo de controle, modificando o 

processo de formação da estratégia, incluindo-as nas atividades de orçamento (KRUWET; 

ZUSSMAN; SELIGER, 1995). 

A evolução da visão tradicional do ciclo de vida do produto para a abordagem do 

cradle to cradle design (design do berço ao berço) requer um cuidado especial no processo 

logístico, porque a viabilidade da maioria das inovações de um produto verde depende 

extremamente do gerenciamento eficaz dos fluxos reversos dos bens (NINLAWAN et al., 

2010). 

Assim, ao estudar Eco-design e logística reversa é considerado se a empresa investe 

em matérias-primas menos agressivas ao meio ambiente, se desenvolve o design dos seus 

produtos para reduzir o consumo de material e energia, se evita o uso de materiais perigosos 

ao meio ambiente nos seus produtos e nos processos de fabricação, se atua junto aos seus 

clientes na implantação da reciclagem, eliminação de embalagem e na redução de resíduos e 

se prevê a logística reversa no design dos seus produtos (NINLAWAN et al., 2010; ZHU; 

SARKIS, 2004; ZHU et al., 2010). 

 

 

2.3.6 Perfil verde 

 

 

Embora no passado já tenha sido tratada por muitos como uma questão ideológica de 

grupos ambientalistas que não aceitavam a sociedade de consumo moderna, a preocupação 

com a preservação ambiental gradativamente assumiu maior importância dentro das empresas. 

Observa-se que, na questão ambiental contemporânea, o grau de comprometimento dos 

empresários e administradores é cada vez maior na busca de soluções ambientalmente 

adequadas para os problemas de aquisição de matéria-prima, produção, distribuição, consumo 

de bens e serviços e a destinação ambientalmente correta após o seu uso, conforme Souza 

(2002). 

Atualmente as dimensões econômicas e mercadológicas das questões ambientais têm 

representado custos ou benefícios, limitações ou potencialidades, ameaças ou oportunidades 

para as organizações empresariais. Pois a melhoria na gestão ambiental pouco tem 
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acrescentado para a melhoria da eficiência e da produtividade; para Toms (2001), as maiores 

vantagens de uma boa gestão ambiental são os ganhos de uma boa imagem corporativa e 

permitir a diferenciação do produto. 

Para enfatizar esse tema, um estudo realizado pela Confederação Nacional da 

Indústria (CNI) em 2010 e 2007 com mais de 1.200 empresas mostrou que as principais 

motivações que levam as empresas a adotarem medidas associadas com a gestão ambiental 

são as apresentadas no Quadro 4. 

 
Quadro 4: Comparativo entre pesquisa CNI 2010 versus 2007 

Descrição 
2010  

% Respostas 

2007  

% Respostas 

Imagem e reputação 78,6% 20,4% 

Exigências do licenciamento ambiental 77,7% 51,4% 

Regulamentos ambientais 66,6% 58,1% 

Políticas internas das empresas 65,8% 51,6% 

                  Fonte: O autor adaptado do CNI (2007, 2010) 
 

O crescimento do percentual de resultados associados à questão da imagem das 

empresas é relevante, uma vez que ele supera indutores legais, tais como exigências para o 

licenciamento e os regulamentos ambientais, demonstrando a preocupação das companhias 

quanto ao que consumidores, acionistas, mídia e concorrentes, entre outros, percebem sobre a 

organização com relação às questões ambientais (CNI, 2010). 

Porém, na pesquisa (CNI, 2010), apresentado no Anexo C verifica-se que, na 

comparação por porte de empresa, quanto menor o porte, mais importantes são os requisitos 

legais e, no caso das grandes empresas, são a imagem e a reputação. 

Ainda, mais da metade das empresas defendem a criação de um tratamento fiscal 

diferenciado para estimular a adoção de instrumentos de gestão ambiental (67,1%), em 

seguida o tratamento diferenciado no licenciamento ambiental (61,9%) e, em terceiro, a 

política de incentivo mais assinalada foi a oferta de financiamento a juros mais baixos 

(49,0%), conforme pesquisa CNI (2010). 

Pode-se observar que a regulação por parte do Estado, com objetivos ambientais, 

exerce grande influência nas decisões das empresas em tomar um tipo ou outro de postura 

ambiental, segundo Sarkar (2008), como apresentado na Figura 6. Porém, a influência desses 

diversos estímulos sobre a organização tem pesos e papéis diferentes dependendo do setor e 

do contexto institucional em que a organização está inserida. Assim, devem ser levados em 

conta, ao se propor e implantar instrumentos de intervenção governamental na busca da 
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sustentabilidade, para que não haja desperdícios de recursos com a escolha errada de 

mecanismos. 

 

 

Figura 6: Perfil Verde 
Fonte: O autor adaptado de Sarkar (2008). 

 

Logo, para as empresas se posicionarem em relação à gestão ambiental, pode ser sob 

duas perspectivas: (1) com a visão estratégica, englobando as questões ambientais à estratégia 

empresarial, buscando vantagens competitivas sustentáveis e um melhor desempenho 

ambiental e econômico (PORTER; VAN DER LINDE, 1995a) ou (2) a partir do modelo de 

conformidade ambiental, em que as empresas devem cumprir todos os regulamentos e leis 

aplicáveis às questões ambientais (MILES; COVIN, 2000). Ressaltando que as pressões 

ambientais sobre as empresas estão no mesmo patamar de importância de outras pressões por 

elas sofridas, tais como a econômica e operacional, conforme Perez-Sanchez, Barton e Bower 

(2003). 

A seguir são apresentados os perfis que as empresas adotam quando se trata de 

questões ambientais, que podem ser Pró-atividade Corporativa e Reatividade Corporativa. 
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2.3.7 Pró-atividade corporativa 

 

 

A autorregulação se estende às companhias que agem por sua própria iniciativa e 

estão interessadas no desempenho de seus negócios. As indústrias adotam posturas pró-ativas 

em relação ao meio ambiente incorporando os fatores ambientais nas metas, políticas e 

estratégias da empresa, considerando os riscos e os impactos não só nos processos produtivos, 

mas também nos seus produtos. 

Nota-se que a abordagem pró-ativa não é restrita à gestão ambiental, mas é uma 

tendência que veio emergindo na administração em geral, desde Drucker (1992) e Hamel e 

Prahalad (1995), para incentivarem as empresas a enxergar mais longe e se anteciparem às 

mudanças para a obtenção de vantagens competitivas no seu mercado e também para a 

criação de novos mercados. 

A tendência geral observada nas organizações é que as estratégias corporativas 

ambientais são implantadas em cascata para formar estratégias funcionais, de acordo com 

Maxwell et al. (1997), e, em particular, nas estratégias de compras verdes, conforme relataram 

Lamming e Hampson (1996). O preditor mais citado na execução de compras verdes é a pró-

atividade na abordagem ambiental das empresas (CARTER, ELLRAM; READY, 1998; 

GREEN; MORTON; NEW, 1996; LAMMING; HAMPSON, 1996; NOCI, 1997). 

Na década de 1990 muitas empresas começaram a integrar o meio ambiente nas suas 

estratégias de negócios, surgindo o que Varadarajan (1992) chamou de “enviropreneurial 

marketing”, que pode ser definido como as atividades empresariais benéficas ambientalmente, 

que atendem tanto aos objetivos econômicos como os de meio ambiente. 

Hoffman (1999) pesquisou a indústria química e petroquímica entre 1960 e 1993 

para entender como estas indústrias têm se moldado de uma postura de resistência ao 

ambientalismo para uma postura mais pró-ativa, e por que esta transformação tem ocorrido. 

O autor identificou quatro períodos no ambientalismo corporativo: 

 

a) Ambientalismo industrial (1960-1970) que focava sobre a resolução interna de 

problemas como um adjunto para a área de operações (o foco, portanto, era na indústria 
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e havia uma crença na tecnologia de que os problemas ambientais seriam solucionados 

por esta, sem a interveniência governamental); 

b) Ambientalismo regulatório (1970-1982), cujo escopo era sobre a conformidade com as 

regulamentações, dada à imposição externa de novas leis ambientais cada vez mais 

rigorosas e o declínio da influência da indústria no campo organizacional; 

c) Ambientalismo como responsabilidade social (1982-1988), o objetivo era sobre a 

redução de poluição e minimização de resíduos dirigidos externamente por pressões de 

movimentos ambientalistas e iniciativas voluntárias; e 

d) Ambientalismo estratégico (1988-hoje), que foca na integração de estratégias ambientais 

pró-ativas a partir da administração superior devido a interesses econômicos que passam 

a se desenvolver associados às questões ambientais das empresas. 

 

Isto significa que muitas organizações, ao obterem um bom desempenho ambiental 

associado à boa gestão operacional, conseguem baixar risco financeiro para criar perspectivas 

de sucesso econômico futuro, e estão começando a influenciar as normas de práticas 

corporativas e transformando o ambientalismo, de algo externo para algo que está dentro do 

sistema de mercado, e que é central para atingir os objetivos das empresas, conforme 

Hoffman (2000).  

O valor da firma depende de custos explícitos e implícitos, caso a empresa ignore as 

suas responsabilidades, muitos custos implícitos podem se tornar explícitos. Caso a 

companhia descuide de suas práticas ambientais, as agências governamentais, por exemplo, 

podem impor regulamentações mais rigorosas. E, no caso de continuar a agir da mesma 

maneira, outros stakeholders podem duvidar de que a organização honrará com os 

compromissos assumidos, por exemplo, com os bancos. De tal maneira que as firmas que 

apresentam alto nível de responsabilidade ambiental teriam menores custos implícitos do que 

aquelas que ignoram esta responsabilidade, logo, a redução do risco é um condutor no 

direcionamento das estratégias das organizações, segundo Lau e Ragothaman (1997). 

Outro fator central na condução das ações ambientais é a reputação, por ser o 

conjunto de percepções mantidas pelas pessoas internas e externas à empresa, na busca de 

satisfazer as demandas de uma variedade de stakeholders, tais como: proprietários, 

consumidores, empregados, fornecedores, sociedade e comunidade, governo, bancos, 

organizações não governamentais etc., para que, assim, a operação da organização na 

sociedade seja legitimada (MILES; COVIN, 2000). 
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A reputação, além de fonte de vantagem competitiva, melhora também a habilidade 

da firma em criar valor, porque permite explorar opções de mercado lucrativas e incrementa o 

valor de mercado da empresa. A reputação da empresa, segundo Miles e Covin (2000), é em 

função da credibilidade, confiabilidade e responsabilidade, de forma que as empresas 

negligentes ficam sujeitas à explicitação de custos como, por exemplo, multas e encargos, e 

podem perder participação de mercado devido a danos em sua reputação. 

Pelos resultados da pesquisa de Menon e Menon (1997), quanto maior o nível de boa 

reputação da companhia, esta representa uma maior capacidade para projetar uma mensagem 

consistente acerca de suas preocupações ambientais e a seriedade por ir além da conformidade 

com padrões legais, com isso a empresa ganha visibilidade e uma vantagem competitiva sobre 

seus concorrentes diretos. 

Segundo Miles e Covin (2000), algumas empresas estão usando estratégias 

ambientais combinadas com a reputação para obter vantagem competitiva seja pela melhoria 

de custos por meio da melhoria contínua dos processos e redução de resíduos, conhecida 

como estratégia baseada em custos, seja por alcançar vários segmentos de mercado que são 

ambientalmente mais sensíveis, ou seja, estratégia baseada na diferenciação.  

Assim, a melhoria na reputação da organização obtida por meio da estratégia 

ambiental adequada pode contribuir, junto com a diferenciação de produtos e a diminuição 

dos custos, para a ocupação, manutenção e/ou melhoria da posição de mercado. Esta hipótese 

se convencionou chamar de “ganha-ganha”, ou seja, de que melhores desempenhos 

ambientais e econômicos podem ser aliados e não opostos. 

O estudo de Karagozoglu e Lindell (2000) concluiu que a hipótese “ganha-ganha” é 

factível, que existe uma relação positiva entre inovação ambiental e vantagem competitiva, e 

entre desempenho ambiental, financeiro e competitividade das empresas. Logo, a relação 

entre o meio ambiente e o mundo dos negócios requer boas técnicas administrativas e 

habilidade organizacional para que as empresas transformem suas estratégias ambientais em 

vantagens financeiras.  

Para tanto, o meio ambiente deve ser considerado em todas as tomadas de decisões 

operacionais, sobre fluxos de materiais, insumos, fornecedores e desenvolvimento de 

produtos, e também as empresas pró-ativas possuem uma capacidade para prevenção que 

inclui planejamento, monitoramento e antecipação, com sistemas para monitorar e responder 

às questões ambientais internas e externas (NINLAWAN et al., 2010; ZHU; SARKIS, 2004; 

ZHU et al., 2010). 
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2.3.8 Reatividade corporativa 

 

 

Há basicamente três razões, segundo Rosen (2001), para que as empresas tenham que 

melhorar o seu desempenho ambiental: 

 

a) Primeiro: o regime regulatório internacional está mudando em direção a exigências 

crescentes em relação à proteção ambiental; 

b) Segundo: o mercado de fatores e produtos está mudando; e 

c) Terceiro: o conhecimento está mudando, com crescentes descobertas e publicidade 

sobre as causas e consequências dos danos ambientais. 

 

Conforme resultados da pesquisa conduzida por Lau e Ragothaman (1997), com 

objetivo de proporcionar um sumário de estatísticas descritivas sobre questões estratégicas da 

gestão ambiental da indústria química, as principais forças a dirigir a implantação de 

programas de gestão ambiental são, em ordem de importância, as regulamentações 

ambientais, a reputação da companhia, iniciativas da alta administração, a redução de custos e 

a demanda dos consumidores.  

O estudo de Lau e Ragothaman (1997) concluiu que a maioria das empresas 

desenvolve suas ações ambientais mais como resposta às regulamentações ambientais do que 

como uma política pró-ativa rumo ao encontro dos interesses de toda a sociedade, certamente 

está relacionado ao fato de a indústria química ser um setor fortemente regulamentado em 

função de seus potenciais impactos ambientais. 

No Brasil, também foi conduzida uma pesquisa em indústrias de grande porte por 

Neder (1992), constatando que as ações ambientais das empresas que se concentravam na 

modernização dos sistemas de controle da poluição eram essencialmente em função das 

crescentes exigências das regulamentações ambientais. Além disso, as ações eram tomadas na 

maioria das empresas, como atividades meio e, portanto, tinham pouco efeito em termos de 

inovações organizacionais, tecnológicas ou de produto. 

Em 1998, outra pesquisa realizada em conjunto com Confederação Nacional da 

Indústria (CNI) / Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) / 

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), realizada com as empresas de 

todo o país e de todos os setores e tamanhos, buscou avaliar a gestão ambiental na indústria 
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brasileira. Os resultados indicavam que as exigências das regulamentações ainda figuram 

entre as principais razões da adoção de práticas ambientais pelas empresas.  

Porém, a maioria das indústrias de médio e grande porte tem na sua política uma 

razão importante para a melhoria do desempenho ambiental da empresa. Destacam-se, ainda, 

a diminuição de custos e a melhoria da imagem da empresa como fatores também importantes 

na motivação para as práticas ambientais. Embora uma parte significativa das companhias 

ainda tenha nas regulamentações a mais importante razão para a melhoria do desempenho 

ambiental, emerge em muitas empresas um fator interno da empresa que é a sua política 

social.  

Neste sentido, apesar das oportunidades estratégicas que o SGA oferece às empresas, 

como redução de custos e a diferenciação de produtos, Porter e Van der Linde (1995a) 

argumentam que as regulamentações inteligentemente orientadas para resultados e para as 

inovações são necessárias, dentre outras razões, por criarem pressões que motivam as 

empresas a inovar, por alertar e educar as empresas acerca da provável ineficiência no uso de 

recursos e áreas potenciais para melhoramentos tecnológicos, por criar demandas para 

melhoramentos ambientais, e por evitar que empresas que sejam ambientalmente 

irresponsáveis obtenham vantagens competitivas em função disso. 

Assim, a gestão ambiental empresarial é atualmente condicionada pela pressão das 

regulamentações, pela busca de melhor reputação, pela pressão dos acionistas, investidores e 

bancos para que as empresas reduzam o seu risco ambiental, pela pressão de consumidores e 

pela própria concorrência (NINLAWAN et al., 2010; ZHU; SARKIS, 2004; ZHU et al., 

2010). 

 

 

2.3.9 Desempenho ambiental 

 

 

Um caminho possível para conciliar modelo de negócios com as preocupações 

ambientais é uma abordagem de criação de um estoque de ativos intangíveis, que podem 

alavancar o desempenho econômico e garantir a sobrevivência da organização, conforme 

Gardberg e Fombrun (2006), em que parte dos recursos gerados pelas empresas é destinada à 

promoção de atividades relacionadas à questão ambiental, segundo Branco e Rodrigues 

(2006). 
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O estabelecimento de indicadores de desempenho ambiental particulariza-se pelas 

diferenças na teorização e prática de pesquisa de diversos estudiosos como Atkinson e 

Hamilton (1996) e Tocchetto e Tocchetto (2004). 

Em seu estudo, Atkinson e Hamilton (1996) investigaram o levantamento pela 

contabilidade das questões ambientais, iniciando com os indicadores ambientais e seus 

impactos nas contas públicas. Eram os primeiros esforços para medir o desenvolvimento 

sustentável que poderia ser reforçado por meio dos indicadores ambientais em termos 

monetários e as informações sobre a ligação física ambiental com os dados econômicos nas 

contas nacionais que seriam úteis para os gestores públicos. 

Enquanto Tocchetto e Tocchetto (2004) analisaram todo o processo de implantação 

do SGA em empresas galvânicas, contemplando os impactos ambientais, ações obrigatórias, 

tratamento dos efluentes, programas de reusos, estratégias de gestão ambiental, ações 

implementadas e os indicadores ambientais. Perceberam benefícios indiretos, tais como: 

redução de custos de tratamento da água, segurança no cumprimento da legislação, 

diminuição dos passivos ambientais e melhoria da estrutura organizacional. 

Uma relação de sinergia entre a gestão de ativos intangíveis e as atividades de 

GSCM, em que o papel central desse relacionamento consiste na construção, conservação e 

expansão do capital da organização, auxilia na compreensão do processo de criação de valor 

da empresa (PARISI; HOCKERTS, 2008).  

Tendo em vista o enfoque prioritário demandado pela questão, as práticas de GSCM 

apresentam-se como investimentos estratégicos comparáveis à pesquisa e desenvolvimento e 

à publicidade, capazes de produzir benefícios no longo prazo para as companhias pelo reforço 

do contexto institucional, que, por sua vez, ajudam a criar diferencial competitivo para a 

organização, conforme Gardberg e Fombrun (2006). 

Logo, ao estudar desempenho ambiental, foi considerado se a empresa, ao adotar a 

GSCM, reduziu as emissões de poluentes, se conseguiu reduzir o uso de águas residuais, se 

reduziu os resíduos sólidos, se diminui a frequencia de acidentes ambientais e se melhorou as 

atividades operacionais, levando em consideração os dois últimos anos anteriores à pesquisa 

(NINLAWAN et al., 2010; ZHU; SARKIS, 2004; ZHU et al., 2010). 
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2.3.10 Desempenho econômico 

 

 

O desempenho na GSCM pode contribuir para o desempenho econômico da 

organização em que o papel dos ativos intangíveis se consolida em meio aos ganhos 

financeiros, conforme Surroca, Tribo e Waddock (2010). 

Os investimentos em atividades da GSCM podem gerar benefícios internos às 

empresas, auxiliando-as a desenvolver novos recursos e capacidades que estão relacionadas 

com o know-how e com a cultura corporativa, pois as vantagens competitivas oriundas 

permitem que as empresas explorem as oportunidades de comercialização lucrativa e 

aumentem o seu valor de mercado, segundo Miles e Covin (2000). 

Entende-se que as atividades de GSCM não proporcionam às companhias valor de 

troca explícito, mas permitem gerar ativos intangíveis como reputação, marca, conhecimento 

etc., que contribuem para a diferenciação competitiva das organizações. Como apontou 

Godfrey (2005), onde a filantropia empresarial pode gerar capital moral positivo entre as 

comunidades e os stakeholders, também pode proporcionar aos acionistas uma proteção 

equivalente a um seguro para uma companhia que contribui para construir uma reputação 

empresarial responsável, além de contribuir para a riqueza dos acionistas, uma vez que os 

riscos de penalidades, multas, passivo ambiental e outras sansões são mitigados. 

Do lado oposto, eventos negativos, como desastres ambientais, fraudes no mercado, 

fechamento de postos de trabalho etc., promovem situações de risco para os acionistas, com a 

redução dos ativos intangíveis (GODFREY; MERRILL; HANSEN, 2009), assim como as 

empresas que apresentam um baixo desempenho ambiental porque tendem a reduzir os 

valores dos ativos intangíveis de mercado da empresa, segundo Konar e Cohen (2001). 

Miles e Covin (2000) afirmam que as empresas atingem a redução de custos por 

meio de metas ambientais, como a melhoria de processos, utilização completa de insumos, 

redução de consumo de energia e água e a redução no manuseio e armazenamento de 

resíduos. Enquanto Branco e Rodrigues (2006) dizem que as atividades de GSCM envolvem 

custos, uma vez que podem exigir, por exemplo, a compra ou adaptação de equipamentos que 

atendam às exigências ambientais, a implantação de controles rigorosos de qualidade, maior 

enfoque na saúde e na segurança, nos programas ambientais e na auditoria ambiental. 

Portanto, uma análise focada no desempenho econômico de curto prazo pode ser uma 

medida inadequada para analisar em relação ao desempenho ambiental, uma vez que esse 

último funciona como uma rede de segurança para a reputação e para a cultura corporativa, 
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criando uma espécie de reserva de recursos de ativos intangíveis que visa proteger a empresa 

das ações negativas, agindo como uma plataforma de oportunidades que fornecem meios pra 

o crescimento futuro da organização, segundo Gardberg e Fombrun (2006). Assim, os 

investimentos e os custos envolvidos na realização da GSCM são geralmente incorridos no 

curto prazo, enquanto as vantagens procedentes desses investimentos e custos são na maioria 

das vezes alcançadas no longo prazo, conforme Branco e Rodrigues (2006). 

Para tanto, ao estudar desempenho econômico são considerados os resultados 

positivos e negativos, isto é, como positivos se a empresa, ao participar da GSCM, reduziu o 

custo de consumo de energia e água, se diminuiu a taxa de tratamento de resíduos, se reduziu 

a taxa de descarga de resíduos, se ganhou com o reuso, reciclagem, diminuição do descarte de 

produtos e embalagens e se conseguiu melhorar a margem de lucro, nos dois últimos anos 

anteriores à data da pesquisa. Enquanto, como desempenho econômico negativo, se, ao adotar 

a GSCM, aumentou investimentos para fabricar e comercializar produtos ambientalmente 

corretos, se os custos operacionais aumentaram, se o custo de treinamento dos funcionários 

aumentou para gerir corretamente a GSCM, se os custos subiram devido à compra de 

materiais ambientalmente amigáveis e se aumentou gastos na conscientização ambiental dos 

clientes, fornecedores e sociedade também relativas aos dois últimos anos anteriores à data da 

pesquisa (NINLAWAN et al., 2010; ZHU; SARKIS, 2004; ZHU et al., 2010). 

 

 

2.3.11 Desempenho operacional 

 

 

A GSCM se destacou dentro das organizações, com a valorização do seu escopo e da 

sua posição estratégica em orientar vários processos centrais, como o gerenciamento do 

relacionamento com fornecedores, a escolha dos clientes e o projeto de produtos, conforme 

Caplice e Sheffi (1995), todavia, sob o aspecto de medição de desempenho, ainda necessita 

ser examinada mais detalhadamente. Lambert e Pohlen (2001) afirmaram que a ausência de 

uma definição clara e amplamente aceita da GSCM aliada à complexidade presente nestes 

sistemas dificulta o desenvolvimento de indicadores de desempenho. 

Os indicadores tradicionais são criticados porque focam em resultados de curto 

prazo, apresentam pouco incentivo às inovações e encorajam apenas melhorias locais 

(NEELY, 1998). Por exemplo, o incentivo dado aos gestores para manter operários e 
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máquinas produzindo para elevar o desempenho da utilização de recursos, sem considerar o 

aumento do estoque e a consequente elevação dos custos. 

Assim, a preocupação com o desempenho ambiental de fornecedores tornou-se 

característica de uma prática empresarial responsável, conforme Rao (2002). Na verdade tem 

havido casos em que as empresas têm sido responsabilizadas pelo passivo ambiental de seus 

fornecedores, dessa forma, há a necessidade consistente de integrar as preocupações 

ambientais nas preocupações econômicas da estratégia, a fim de ajudar a contribuir para a 

sustentabilidade do futuro da empresa. 

O conceito de GSCM tem sido observado como um princípio inovador de gestão, 

porque, segundo Sarkis (1999), evoluiu abrangendo muitas fontes, como compras, marketing, 

distribuição, logística e gestão de operações e os problemas envolvidos incluem 

relacionamento com o comprador-vendedor, prazos de entrega, gerenciamento de estoques e 

desenvolvimento de produtos. 

Sarkis (1999) também mostra como as empresas com foco em TQM, com sua ênfase 

na melhoria da qualidade do produto, zero defeito, a satisfação do cliente, treinamento e 

capacitação de funcionários etc., ao integrá-lo com a gestão ambiental, resulta em Total 

Quality Environmental Management (TQEM), que permite às organizações evoluírem no 

sentido da filosofia de redução na fonte de poluição e melhorar o desempenho ambiental, a 

vantagem de marketing e imagem corporativa para que a empresa passe para o status de 

classe mundial. 

Numa perspectiva mais ampla, a integração da dimensão ecológica no processo de 

formulação estratégica frequentemente faz com que os executivos repensem as estratégias 

gerais do negócio, modificando estratégias baseadas em custo, dado que a redução do 

desempenho ambiental da empresa requer geralmente a aquisição ou desenvolvimento de 

novas tecnologias, assim afetando o desempenho econômico ao incorporar os novos 

investimentos e custos.  

Ainda mudam estratégias baseadas na diferenciação, devido à oportunidade de 

conseguir uma fatia maior do mercado ou na participação em nichos de um novo mercado. 

Podem também alterar as políticas de integração para baixo ou para cima, isto é, os programas 

que visam à melhoria do desempenho ambiental do produto chave da empresa podem induzir 

os gestores a modificar suas escolhas de integração para cima, considerando os programas de 

reciclagem, o projeto e a engenharia de produto que anteriormente era fabricado por 

fornecedores externos a ser produzido internamente.  
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No sentido contrário, o interesse em reduzir a quantidade de resíduos pode induzir os 

dirigentes a escolher uma integração para baixo, nesse caso, incorporam os canais reversos da 

cadeia de suprimentos para dentro da corporação para facilitar o retorno de produtos no fim da 

vida útil (GUPTA, 1995; LEVY, 2000). 

Dessa maneira, ao estudar o desempenho operacional, é considerado se a empresa, ao 

participar da GSCM, diminuiu a taxa de sucatas, se a qualidade dos produtos e serviços 

comercializados melhorou, se a empresa melhorou a utilização dos recursos produtivos, se as 

metas de minimizar e eliminar as não conformidades dos produtos foram atingidas e se a 

companhia melhorou a qualidade dos registros, análises e soluções das reclamações dos 

clientes nos dois últimos anos anteriores à data da pesquisa (NINLAWAN et al., 2010; ZHU; 

SARKIS, 2004; ZHU et al., 2010). 

Face ao exposto, à crescente importância da GSCM e à necessidade de seu 

gerenciamento eficaz, a medição de desempenho se apresenta como uma ferramenta para os 

gestores na análise e avaliação da GSCM, tendo como objetivo final a satisfação dos clientes 

e o aumento da competitividade. 

A seguir é apresentado um quadro resumo da pesquisa bibliográfica. 

 

 

2.3.12 Resumo da pesquisa bibliográfica 

 

 

O resumo da pesquisa bibliográfica sobre os principais objetivos estudados sobre 

GSCM é apresentado no Quadro 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

70 

Quadro 5: Estudos sobre Green Supply Chain Management (GSCM) 

Objetivo do 
estudo Autores 

Importância da 
Green Supply 

Chain 

Management 

Beamon (1999); Bloemhof-Ruwaard et al. (1995); Cousins, Lamming e Bowen (2004); EPA 
(2000); Green et al. (2000); Guide e Wassenhove (2002); Gungor e Gupta (1999); Gupta (1996); 
Ho et al. (2009); Hui et al. (2001); Kaiser et al. (2001); Kopicki et al. (1993) ; Khoo et al. (2006) ; 
Krumwiede e Sheu (2002) ; Lippmann (1999) ; Meade e Sarkis (2002) ; Noci (1997) ; Nunes 
(2005) ; Nunes et al. (2004) ; Owen (1993) ; Porter e Van der Linde (1995a, b) ; Sarkis (1995a) ; 
Scavarda e Hamacher (2003) ; Sheldon e Yoxon (2006) ; Shireman (2001) ; Scherpereel et al. 
(2001); Spicer e Johnson (2003); Starkley (2000); Theyel (2001); Van Hoek (1999); Varadarajan 
(1992); Wagner et al. (2001) ; Walton et al. (1998) ; Zhu e Geng (2001) ;  Zhu e Sarkis (2004) 

Práticas Internas de 
GSCM 

Bellman e Khare (2000) ; Bicheno (2004) ; Bloemhof-Ruwaard et al. (1995) ; Brockhoff e 
Chakrabarti (1999) ; Carter, Ellram e Ready (1998) ; Cousins, Lamming e Bowen (2004) ; Fiksel 
(1996) ; Fleischmann, Kuik e Dekker (2002) ; Geffen e Rothenber (2000) ; Giannetti e Almeida 
(2006) ; Gilbert (2001) ; Guide, Souza e Van Der Laam (2005) ; Hart (1995) ; Ho (1999) ; 
MacCarthy e Fernandes (2000) ; Min e Galle (2001) ; Monden (1997) ; Ninlawan et al. (2010) ; 
Owen (1993) ; Sarkis e Cordeiro (2001) ; Sarkis (1995a) ; Teunter e Vlachos (2002) ; Van Hoek 
(2000) ; White et al. (2003) ; Zsidisin e Siferd (2001) ; Zhu e Sarkis (2004) ; Zhu et al. (2010) 

Práticas Externas 
de GSCM 

Carter, Ellram e Ready (1998); Cousins (1999); Den Hond (1996); Drumwright (1994); Gilbert 
(2001); Green, Morton e New (1996); Lambert (2001); Lamming (1993); Lamming e Hampson 
(1996); Lane e Bachmann (1998); Morton, McInnes e Foster  (2002); Ninlawan et al. (2010) ; 
Noci (1997) ; Nunes et al. (2004) ; Rao (2005) ; Sarkis (1999) ; Sarkis (2003) ; Shen e Tam 
(2002) ; Starkley (2000) ; Zhu e Sarkis (2004) ; Zhu e Sarkis (2006) ; Zhu et al. (2010) 

Investimentos 
Verdes 

Faria (2003); Gavronski et al. (2003); Hart (1995); Klassen e Whybark (1999ª); Melo Neto 
(2001); Ninlawan et al. (2010); Zsidisin e Hendrick (1998); Zhu e Sarkis (2004); Zhu et al. (2010) 

Eco-design e 
Logística Reversa 

Arena, Mastellone e Perugini (2003); Azzone e Noci (1996); Azzone e Noci (1998); Bowen et al. 
(2001ª, b); Envirowise (2001); Fiksel (1996); Furtado (2005); Guide e Srivastava (1998); Gupta 
(1995); Hayes e Wheelwrigth (1984); He et al. (2004); Ishii, Lee e Eubanks (1995); Jeswiet e 
Hauschild (2005); Krikke et al. (2003); Kruwet, Zussman e Seliger (1995); Levy (2000); Louwers 
et al. (1999); Moore et al. (2001); Ninlawan et al. (2010); Ofori e Briffet (2002); Rao e Holt 
(2005); Sarkis (2003); Sarkis (1995b); Sarkis e Cordeiro (2001); Shen e Tam (2002); Simchi-Levi, 
Kaminsky e Simchi-Levi (2003); Srivastava (2007); Starkley (2000); Tsoulfas e Pappis (2008); 
Van Hoek (1999); Vigon (1994); White et al. (2003) ; Zhu e Sarkis (2004) ; Zhu e Sarkis (2006) ; 
Zhu et al. (2008) ; Zhu et al. (2010) 

Reatividade 
Corporativa 

CNI (2007); CNI (2010); Hall (2001); Lamming e Hampson (1996); Lippmann (1999); Miles e 
Covin (2000); Min e Galle (2001); Ninlawan et al. (2010); Perez-Sanchez, Barton e Bower (2003); 
Lau e Ragothaman (1997); Neder (1992); Rosen (2001); Sarkar (2008); Spicer e Johnson (2003); 
Zhu e Sarkis (2004); Zhu et al. (2010) 

Pró-atividade 
Corporativa 

Carter, Ellram e Ready (1998); CNI (2007); CNI (2010); Green, Morton e New (1996); 
Karagozoglu e Lindell (2000); Lamming e Hampson (1996); Menon e Menon (1997); Miles e 
Covin (2000); Ninlawan et al. (2010); Noci (1997); Toms (2001); Zhu e Sarkis (2004); Zhu et al. 
(2010) 

Desempenho 
Ambiental 

Arena, Mastellone e Perugini (2003); Atkinson e Hamilton (1996); Azzone e Noci (1996); Branco 
e Rodrigues (2006); Gardberg e Fombrum (2006); Ninlawan et al. (2010); Porter e Van der Linde 
(1995a); Tocchetto e Tocchetto (2004); Zhu e Sarkis (2004); Zhu et al. (2010)  

Desempenho 
Econômico 

Atkinson e Hamilton (1996); Azzone e Noci (1998); Branco e Rodrigues (2006); Brockhoff e 
Chakrabarti (1999); Bicheno (2004); Gardberg e Fombrum (2006); Gilbert (2001); Godfrey, 
Merrill e Hansen (2009); Faria (2003); Karagozoglu e Lindell (2000); Konar e Cohen (2001); 
Lamming e Hampson (1996); Lau e Ragothaman (1997); Louwers et al. (1999); Melo Neto 
(2001); Miles e Covin (2000); Min e Galle (1997); Ninlawan et al. (2010); Noci (1997); Nunes et 
al. (2004); Parisi e Hockerts (2008); Surroca, Tribo e Waddock (2010); Tocchetto e Tocchetto 
(2004); Van Hoek (2000); Zhu e Sarkis (2004); Zhu et al. (2010) 

Desempenho 
Operacional 

Gavronski et al. (2003) ; Neely (1998) ; Ninlawan et al. (2010) ; Rao (2002) ; Zhu e Sarkis 
(2004) ; Zhu et al. (2010) 

 Fonte: O autor 
 

No próximo capítulo é caracterizado o ambiente de pesquisa.   
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3  CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE PESQUISA 

 

 

Ao apresentar o segmento químico brasileiro como ambiente deste estudo, observa-

se que esta fração da indústria tem como uma de suas características a necessidade de 

inovações tecnológicas que garantam sua competitividade. O fundamento da inovação é a 

habilidade de uma organização em criar conhecimento, disseminá-lo e incorporá-lo em 

produtos, serviços ou processos (LEONARDI; PONTES, 2005). 

A Associação Brasileira da Indústria Química (ABIQUIM, 2010) afirma que a 

sustentação do crescimento da economia brasileira nos próximos anos, com as oportunidades 

criadas pela exploração do pré-sal, exigirá significativos investimentos na indústria química, 

setor responsável pelo fornecimento de uma grande variedade de insumos e produtos a todas 

as cadeias produtivas e também para o consumidor final. 

Isto reforça a relevância do papel da inovação no setor químico, segundo Nakano 

(2006), porém o padrão de inovação é diferente de acordo com a posição da empresa na 

cadeia, as empresas de primeira geração têm foco na eficiência do processo como grau de 

pureza dos produtos, eficiência energética e redução de efluentes, desenvolvimento de 

catalisadores e controle de processos. Enquanto empresas de segunda geração têm foco nas 

características dos produtos porque produzem commodities.  As empresas de terceira geração 

moldam as resinas plásticas para outras empresas ou para o consumidor final e, devido a esta 

característica, têm se diferenciado e se especializado no atendimento de cada uma das cadeias 

produtivas específicas como, por exemplo: a automobilística, a da construção civil, a de 

embalagens para alimentos, a indústria de fibras têxteis, utilidades domésticas etc. (FLEURY; 

FLEURY, 1998). O setor químico reúne um conjunto diversificado de empresas e são 

designadas genericamente “químicas e petroquímicas” para classificar empresas de diversos 

setores: de produtos químicos básicos, como soda cáustica, ácido sulfúrico, eteno e propeno, 

até perfumes e cosméticos, passando por fertilizantes, pesticidas e plásticos. 

Assim, de forma simplificada, denomina-se “indústria petroquímica” a cadeia 

produtiva que se estrutura em torno da utilização de derivados do petróleo, principalmente a 

nafta petroquímica, da qual se produzem substâncias como o eteno ou etileno, o propeno ou 

propileno e os hidrocarbonetos aromáticos, também conhecidos como empresas de primeira 

geração. A partir do eteno ou etileno são produzidos, entre outros, plásticos como polietileno, 

o PVC (policloreto de vinila), o PET (polietileno de tereftalato), a poliamida também 

conhecida como nylon, os poliésteres e os elastômeros ou borrachas sintéticas, e são 
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consideradas empresas de segunda geração. As empresas de terceira geração produzem a 

partir do propeno, o polipropileno, materiais esses com grande presença no nosso cotidiano 

como: embalagens, utilidades domésticas, artigos eletroeletrônicos, produtos têxteis, 

automóveis etc. (NAKANO, 2006). 

No final da década de 1960, surgem os primeiros sinais de que a capacidade 

assimilativa dos ecossistemas e de regeneração dos recursos naturais ocorria a taxas 

incompatíveis com o desgaste imposto à natureza, o que contribuiu para reativar o 

questionamento clássico, acerca da compatibilidade no longo prazo entre o crescimento e a 

demografia. O Clube de Roma, em 1971, por meio de modelos econométricos, previu o 

esgotamento dos recursos renováveis e não renováveis em face do modelo de crescimento, e 

seus resultados reativaram o debate acadêmico e político-institucional para o desenvolvimento 

sustentável. 

Nessa época, o setor produtivo limitava-se em adotar as medidas necessárias para 

evitar a paralisação de suas atividades ou o recebimento de multas, por não atuar em 

conformidade com os procedimentos e padrões legais. Entretanto, a ocorrência de acidentes 

ambientais – como os incidentes apresentados no Apêndice I – obrigou as empresas a arcarem 

com elevados gastos em indenizações, recuperação dos ambientes danificados e ações para 

mitigação e/ou controle dos danos. Além disso, a imagem das empresas causadoras do dano 

foi afetada negativamente, fez com que empresas com maiores potenciais poluidores 

passassem a desenvolver e implantar instrumentos de gestão ambiental corporativa para a 

melhoria do fluxo de informação, interno e externo, além de propiciar a redução de risco de 

incidentes e acidentes. 

O setor químico foi o pioneiro na elaboração de diretrizes para a gestão ambiental 

corporativa. A Canadian Chemical Producers Association (CCPA) lançou, em 1984, um 

documento denominado Statement of Responsible Care and Guiding Principles, contendo 

princípios específicos para a gestão responsável do processo de produção em todo o ciclo de 

vida do produto, dando ênfase à proteção da saúde humana e do meio ambiente e à segurança 

industrial, detalhando as iniciativas que as empresas precisam tomar para atender aos 

princípios do Responsible Care®. Destaca a necessidade de comprometimento de todos os 

envolvidos na produção, na distribuição e no recebimento dos produtos das respectivas 

empresas, assim como da troca permanente de informações com a comunidade vizinha. A 

adoção desses princípios em vários outros países, como Estados Unidos, Inglaterra e Brasil, 

contribuiu para resgatar uma imagem mais positiva da indústria química perante a opinião 

pública. Este tipo de ação coordenada, envolvendo grande número de empresas de um 
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segmento industrial, seria, sob a ótica da gestão ambiental, um importante exemplo de 

estratégia cooperativa que, devido ao seu caráter pioneiro e a sua abrangência, viriam a ser 

seguidos, nos Estados Unidos, por diversos outros setores, em especial, pela indústria do 

petróleo. 

No Brasil, para melhorar e agilizar o processo de qualificação dos prestadores de 

serviços de logística para a indústria química, a ABIQUIM formulou a certificação do 

Sistema de Avaliação de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade (SASSMAQ) e a 

ofereceu para as transportadoras de produtos químicos e petroquímicos perigosos ou não 

perigosos, com intuito de ter uma forma única de avaliação das empresas de logística (para 

maiores detalhes consultar o Apêndice J). 

Quanto à representatividade do segmento químico, a seguir são apresentados os 

dados de faturamento da indústria química mundial dos anos de 2000 a 2009 atingindo US$ 

3.438 bilhões no último ano, e identificando o Brasil como 8º lugar no ranking da indústria 

química mundial em 2009 com US$ 103 bilhões, conforme apresentado na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Ranking da Indústria Química Mundial no ano de 2009 

 
Fonte: O autor, adaptado da ABIQUIM <http://www.abiquim.org.br/>. Acesso em: 21 Abr. 2011 
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O faturamento líquido da indústria química brasileira, em 2010, alcançou US$ 130,2 

bilhões conforme Figura 7, ficando 26,4% acima de 2009, segundo dados divulgados no site 

da ABIQUIM. 

 

 
Figura 7: Faturamento Líquido da Indústria Química Brasileira no ano de 2010 
Fonte: ABIQUIM. Site <http://www.abiquim.org.br/conteudo.asp?princ=ain>. Acesso em: 21 Abr. 2011. 
 

Diante deste cenário, o setor químico brasileiro pode ser considerado como relevante 

para este estudo, tanto em termos da necessidade de produzir um produto verde como tornar o 

processo de produção verde, mesmo que o produto final não seja verde, principalmente 

devido a histórico de diversas catástrofes do segmento no âmbito mundial conforme 

apresentado no Apêndice I, bem como gerar grande valor de receita no segmento industrial, 

além de ser o setor pioneiro na preparação de diretrizes para a gestão ambiental corporativa. 

A seguir são apresentados os procedimentos metodológicos. 

Faturamento Líquido Total das Indústrias Químicas 
Brasileiras - 2010 

EM BILHÕES US$ 130,2 

USS 63,8 

USS 19,9 

USS 13,8 

USS 11,2 

USS 7,0 

USS 7,7 

USS 3,9 

USS 1,1 USS 1,8 

Prod Químico Uso Industrial 
Prod Farmacêuticos 
Higiene, Perf e Cosméticos 
Adubos e Fertilizantes 
Defensivos Agrícolas 
Sabões e Detergentes 
Tintas, Esmaltes e Vernizes 
Fibras 
Outros 
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4  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Os procedimentos metodológicos e encontra-se estruturado da maneira a seguir: 

 

a) Modelo teórico – onde a indústria química e seus principais segmentos são 

apresentados, a representatividade da indústria química brasileira no contexto mundial e 

nacional; e 

b) Hipóteses – apresentação dos motivos para a escolha dos métodos de pesquisa e os 

critérios de elaboração dos instrumentos. 

 

 

4.1 MODELO TEÓRICO 

 

 

Segundo Cooper e Schindler (2003), o modelo é diferente da teoria, pois o papel da 

teoria é a explicação, enquanto o papel do modelo é a representação, o que é compartilhado 

por Sampieri, Collado e Lucio (1991) quanto à crença da apropriação da aplicação de modelos 

teóricos na compreensão da realidade em estudo, já que relacionam os construtos envolvidos e 

proporcionam um panorama dos antecedentes ou consequências do construto analisado. 

A formulação de um modelo exige atenção especial para duas questões, uma 

relacionada com a abrangência de investigação do modelo: uma vez que os modelos são 

representações simplificadas da realidade, há de se definir inicialmente até que ponto esta 

simplificação é realizada. Esse fato é importante, pois modelos muito complicados podem 

comprometer a análise, em virtude do inter-relacionamento e da sua dimensão dificultarem as 

análises e conclusões. Porém, a não inserção das variáveis que são relevantes faz com que os 

resultados não constituam uma representação satisfatória da realidade. 

Outra questão está relacionada ao tempo e recursos disponíveis para a realização da 

pesquisa de campo. Uma vez definido o modelo teórico de investigação, devem-se verificar as 

possibilidades de realização da pesquisa de campo associadas ao modelo completo, ou 

verificar a possibilidade de execução da pesquisa investigando parte do modelo, de forma tal 

que as conclusões mantenham-se relacionadas à parte especificada do modelo que pode ser 

chamado de “modelo reduzido”, sendo relevantes para este foco em particular. Entretanto, 
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para a representação do modelo completo, outras pesquisas devem ser realizadas para a 

complementação das informações. 

A teoria é um conjunto sistemático de relações fornecendo uma explicação 

consistente e abrangente de um fenômeno, e fornece o fundamento para a modelagem de 

equações estruturais (Structural Equation Modeling – SEM), segundo Hair Jr. et al. (2005a). 

A razão das equações estruturais serem utilizadas em quase todos os campos de estudo é 

calcada em dois elementos: primeiro, porque provê um método para lidar com múltiplos 

relacionamentos simultaneamente e igual eficiência estatística; segundo, porque provê sua 

habilidade em avaliar os relacionamentos de forma abrangente para uma transição da análise 

exploratória para a confirmatória. Esta transição corresponde a esforços em todos os campos 

de estudo de modo a desenvolver uma visão mais sistemática e holística dos problemas. Ao 

mesmo tempo requerem a habilidade de testar uma série de relacionamentos de um modelo 

em larga escala, um conjunto de princípios fundamentais ou uma teoria. 

A diferença entre SEM e regressão múltipla, análise fatorial, análise multivariada de 

variância, análise de discriminante e outras técnicas multivariadas é que a primeira examina 

uma série de relações de dependência ao mesmo tempo, ou seja, significa que a variável 

dependente em uma equação pode ser independente em outra, enquanto as outras técnicas 

permitem examinar somente uma relação de cada vez (HAIR JR. et al., 2005a). 

SEM é uma extensão de algumas técnicas multivariadas, especialmente análise de 

regressão múltipla e análise fatorial, e testa um conjunto de relacionamentos de dependência, 

que é verificado empiricamente por meio de um modelo que operacionaliza uma teoria. O 

propósito do modelo é proporcionar uma representação dos relacionamentos a serem 

examinados, sendo formalizado por intermédio de um diagrama de caminhos ou de um 

conjunto de equações estruturais que teve como base a teoria, segundo afirmam Hair Jr. et al. 

(2005a). 

A inclusão ou a omissão de relacionamentos por meio das equações ou do diagrama 

de caminhos podem fazer emergir conceitos não observados anteriormente sendo esta uma 

característica apontada por Hair Jr. et al. (2005a). Os autores também ressaltam que esta 

técnica tem a habilidade de incorporar dimensões latentes na análise. Uma variável latente é 

uma variável hipotética e que não pode ser observada diretamente, somente pode ser medida 

por meio de variáveis manifestas ou observáveis e que recebem o nome de indicadores 

(SCHUMACKER; LOMAX, 1996).  

SEM compartilha três premissas básicas com as outras técnicas multivariadas de 

análise de dados: independência das observações, amostra aleatória de respondentes e 
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linearidade de todos os relacionamentos, e também que é mais sensitiva para com as 

características distribucionais dos dados, particularmente em relação à normalidade 

multivariada. 

Assim sendo, identificaram-se várias possibilidades de classificação desses conceitos 

e decidiu-se estabelecer um modelo simplificado, apresentado na Figura 8, de acordo com os 

elementos teóricos descritos no Capítulo 2, adicionando-se outros dados teóricos 

complementares durante a formulação das hipóteses no item 4.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Modelo Conceitual 
Fonte: O autor 

 

Baseado no relacionamento entre os construtos mencionados expandiu-se para um 

modelo conceitual apresentado na Figura 9 sendo que as variáveis correspondentes estão 

detalhadas no Apêndice K. 

Práticas internas 
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Operacional 

Perfil Verde 

GSCM 
Desempenho 
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Figura 9: Modelo teórico com as variáveis observáveis 
Fonte: O autor
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As hipóteses subjacentes ao modelo teórico da pesquisa estão relatadas e justificadas 

no item a seguir.   

 

 

4.2 HIPÓTESES 

 

 

O conceito de GSCM evoluiu abrangendo muitas fontes, como compras, marketing, 

logística e gestão de operações, e também os problemas incluindo relacionamento com 

clientes e fornecedores, prazos de entrega, gerenciamento de estoques, desenvolvimento de 

produtos e compras, dificultando o debate das verdadeiras questões contraditórias e 

conflitantes (SARKIS, 1999). A GSCM deve incluir compras e logística vinculada, produção, 

distribuição (logística de saída e marketing) e logística reversa, além disso, empresa foco com 

Total Quality Management (TQM), com ênfase na melhoria da qualidade do produto, zero 

defeito, satisfação de cliente, treinamento e capacitação de funcionários, deve integrar-se com 

o Sistema de Gestão Ambiental (SGA) das organizações e evoluir para Total Quality 

Environmental Management (TQEM), o que permite caminhar no sentido da filosofia de 

redução na fonte de poluição e melhorar o desempenho ambiental, a vantagem de marketing, 

imagem corporativa e desempenho financeiro, para que a empresa passe para o status de 

classe mundial, segundo Sarkis (1999). 

Há algumas explicações para que as empresas devam participar de atividades GSCM, 

além da melhoria do ambiente global, como procurar atender as pressões dos clientes no seu 

relacionamento com os fornecedores (HALL, 2000). Assim, surgindo o relacionamento 

comprador-vendedor com foco estratégico de suprimento (COUSINS, 1999; FORD, 1980; 

LAMMING, 1993; SAKO, 1992), que pode facilitar o suprimento verde (GREEN; 

MORTON, NEW, 1996; LAMMING; HAMPSON, 1996). 

Na área ambiental, a missão de operações é produzir dimensões competitivas por 

meio do eco-eficiência (WBCSD, 2000), chamadas de tecnologias ambientais por Klassen e 

Whybark (1999a, b) que são: prevenção da poluição, sistemas de gestão e controle da 

poluição, sendo todos eles demandantes de investimentos estruturais. 

Para a prevenção da poluição, os investimentos são para as operações que envolvem 

mudanças fundamentais no produto básico ou no processo primário, para prover benefícios à 

empresa por melhorar o desempenho ambiental das operações ao longo do processo e não 

apenas no final. Isto é visto por Hart (1995) como uma prática da qualidade total (TQM), 
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porque a TQM trata as perdas ao longo do processo e não apenas no final e a poluição é o uso 

desnecessário de matéria-prima e energia, portanto considerados como perdas nos processos, 

também conhecido como Total Quality Environmental Management (TQEM), conforme 

Bennett, Freierman e George (1993).  

Ao gerir as operações, necessita-se de investimentos em infraestrutura que incluem 

formalização de procedimentos, coordenação interfuncional, envolvimento dos stakeholders, 

monitoramento, divulgação interna e externa de resultados, treinamento e outras atividades 

para atender as questões ambientais da empresa; segundo Klassen e Whybark (1999a), a 

certificação ISO 14001 é exemplo deste tipo de investimento. 

Os conceitos relativos à GSCM são geralmente entendidos pela indústria como a 

seleção de fornecedores para o seu desempenho ambiental e, em seguida, fazer negócios 

apenas com aqueles que cumprem as normas ambientais. 

Logo, combinar economia e meio ambiente, isto é, simultaneamente ser competitivo 

e não causar danos à natureza é um desafio para os gestores, de acordo com Klassen e 

Whybark (1999a), mesmo que a academia acredite ser possível tal feito, conforme Hart 

(1997) e Porter e Van der Linde (1995a). 

Porém, a relação entre uma organização e o desempenho na GSCM tem sido 

investigada, mas com resultados não conclusivos ou conflitantes (CORDEIRO; SARKIS, 

1997; GREEN et al., 1998; KLASSES; McLAUGHIN, 1996). 

Segundo Rao (2002), o processo de fabricação e a “ecologização” dos fornecedores 

são necessárias para o funcionamento da GSCM, caso isso não ocorra, mesmo que a empresa 

foco alcance a excelência no desempenho ambiental, os seus produtos continuarão a ser 

produzidos em um processo ambientalmente não amigável.  

Assim, surge a primeira hipótese:  

 

H1: Existe uma relação significativa entre a empresa que possui adequada gestão da 

cadeia de suprimentos verde e o seu desempenho (ambiental, econômico e operacional). 

 

As aplicações do conceito da GSCM nas operações da empresa são muitas e passam 

das razões reativas aos regulamentos para a estratégia pró-ativa e razões de vantagem 

competitiva, conforme Sarkis (1999). Estes conceitos evoluem também para o trabalho de 

forma colaborativa com os fornecedores em projetos de produtos verdes, com a realização de 

seminários de sensibilização à causa ambiental, auxiliando os fornecedores a estabelecer seu 

próprio programa ambiental e assim por diante. Esta iniciativa é distinta das iniciativas 
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ambientais, nas quais as empresas se comprometem a melhorar o seu próprio desempenho 

ambiental, o respeito, a vantagem competitiva etc., e decorre pelo fato de os stakeholders nem 

sempre traçarem uma linha delimitando entre a empresa foco e seus fornecedores (RAO, 

2002), tornando a preocupação com o desempenho ambiental dos fornecedores uma 

característica de uma prática empresarial responsável. 

Deste modo, considera-se a hipótese: 

 

H2: Existe uma relação significativa entre a empresa que realiza adequada gestão da 

cadeia de suprimentos verde e o seu perfil verde. 

 

Para entender o funcionamento da GSCM, Hall (2000) argumenta que vai além das 

responsabilidades legais e, para corroborar com a argumentação, Henriques e Sardorsky 

(1996) identificaram quatro grupos críticos ambientais, o que, nesta pesquisa, é entendido 

como reatividade do ambiente corporativo, quais sejam:  

 

a) Regulamentar os stakeholders, o que requer estabelecer regulamentos ou que tenham a 

capacidade de convencer os governos a estabelecer padrões; 

b) Os participantes da organização que estão diretamente relacionados com uma 

organização e que podem gerar um impacto financeiro direto para a empresa; 

c) Grupos comunitários, organizações ambientais ou outro lobby potencial que pode 

mobilizar a opinião pública a favor ou contra as políticas ambientais da empresa; 

d) Os meios de comunicação, que têm a capacidade de influenciar a percepção da 

sociedade em relação à empresa. 

Além disso, Sharma e Vredenburg (1998) defendem que uma abordagem pró-ativa 

do ambiente corporativo promove o desenvolvimento de capabilities, o que, com o tempo, 

ajuda a desenvolver uma melhor compreensão do problema e possíveis soluções necessárias 

para poder implantar soluções ambientais. Alguns exemplos de recursos desenvolvidos por 

esta postura são citados por Sharma e Vredenburg (1998) na linha de maior cooperação do 

pessoal, uma maior capacidade para o equilíbrio ambiental com objetivos econômicos, 

inovação contínua para aumentar as oportunidades disponíveis para a empresa e melhorar a 

colaboração com os stakeholders para encontrar soluções para problemas ambientais. 

De tal modo, que surge a hipótese para procurar verificar o perfil verde da empresa: 
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H3: Existe uma relação significativa entre o perfil verde da empresa em questões 

ambientais e o seu desempenho (ambiental, econômico e operacional). 

 

Assim, a representação gráfica do modelo do foco do estudo formulado e hipóteses 

associadas é apresentada na Figura 10, para facilitar o entendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
              Figura 10: Modelo do Foco do Estudo com as Hipóteses 

Fonte: O autor 

 

No próximo capítulo é apresentada a operacionalização da pesquisa. 

 

Perfil Verde 

GSCM 
Desempenho H1 

H2 H3 
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5  OPERACIONALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

Para responder ao problema de pesquisa e atingir os objetivos propostos, o estudo foi 

dividido em três partes. A primeira e a segunda parte, denominadas de Fase 1 e 2, foi de 

natureza exploratória e a terceira parte, denominada de Fase 3, foi de natureza descritiva. 

A necessidade de se realizar esta fase de pesquisa exploratória se deveu ao fato de 

toda a literatura sobre cadeia de suprimentos verde ser de origem estrangeira. Autores como 

Czarniawska (2000), Pedhazur e Schmelkin (1991) e Temporal e Alder (1998) argumentaram 

que diferenças culturais entre países podem interferir na pecepção dos respondentes. Assim, 

julgou-se oportuno o desenvolvimento de um estudo para adaptar as medidas e escalas, 

originalmente estrangeiras, para o ambiente nacional. 

Para a operacionalização das variáveis, nas três fases, de maneira geral, foram 

utilizadas: 

 

a) Como unidade de análise, as atividades como um componente menor de uma cadeia de 

suprimentos (PIRES, 2004). Nesse sentido, por meio das atividades, as empresas podem 

dividir riscos e ganhos, e assim, viabilizar relações de longo prazo (MENTZER et al., 

2001); 

b) O nível de análise se deu no de liderança administrativa como gerentes e supervisores, 

em atividades relacionadas ao setor de suprimentos, engenharia, qualidade, meio 

ambiente, produção e logística; 

c) Como delimitação, o estudo teve concepção transversal, isto é, os dados foram coletados 

em única vez; e 

d) A amostra de empresas foi circunscrita às do ramo químico. 

 

A seguir são descritos com mais detalhes, cada uma destas fases. 

 

Para estudar o modelo teórico e as suas relações, foi desenvolvida uma estratégia de 

campo em três etapas: duas etapas exploratórias, com o objetivo de compreender e validar o 

instrumento de pesquisa. E a última etapa de natureza empírica para uma investigação mais 

profunda a partir de uma análise quantitativa com um número maior de casos para 

compreender o modelo teórico. 
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Quanto à unidade de análise, os processos da SCM não devem ser tratados 

separadamente entre integração interna e externa, pelo fato de que cada vez mais é comum a 

análise das empresas ser através de cadeias inteiras, o que pode ser definido como muitas 

organizações unidas em arranjos de rede, o que exige que haja um número maior de 

interações entre as companhias do tipo comprador-vendedor, segundo Stock, Greis e Kasarda 

(1999). 

Semelhantemente, Cooper, Lambert e Pagh (1997) afirmam que a SCM abrange 

todas as empresas, quando se refere à integração dos processos de negócios, sendo 

considerada desde a integração interna de cada empresa da cadeia até a integração entre os 

processos das empresas da cadeia. 

O nível de análise desta pesquisa é constituído tanto pelos gestores como pelos 

operacionais do setor de suprimentos, engenharia, qualidade, meio ambiente, produção e 

logística. 

A seguir são descritas, com mais detalhes, cada uma destas fases.  

 

 

5.1 FASE 1 – PESQUISA EXPLORATÓRIA  

 

 

5.1.1 Objetivo, Natureza, Tipo, Amostra e Sujeitos da Pesquisa 

 

 

O objetivo desta fase foi o de conhecer com mais profundidade o assunto, gestão da 

cadeia de suprimentos verde (ou ecológica), por consequência, validar em campo os 

construtos do modelo teórico, composto de: práticas internas de GSCM, práticas externas de 

GSCM, investimentos verdes, eco-design e logística reversa, atitudes pró-ativas da 

corporação, atitudes reativas da corporação, desempenho ambiental, desempenho econômico 

e desempenho operacional. Para tanto, utilizou-se, por acessibilidade, de uma amostra de 

empresas químicas sujeitas ao licenciamento ambiental, conforme é mostrada no Apêndice L, 

em que foram envolvidos gestores das empresas químicas, para um primeiro entendimento 

das práticas de gestão ambiental em confronto com a teoria. 

Em função do sigilo solicitado pelos entrevistados, os nomes das empresas e 

entrevistados foram substituídos pela denominações a seguir: 
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a) Empresas: Empresa A, Empresa B, Empresa C, Empresa D, Empresa E, Empresas F, 

Empresa G e Empresa H; 

b) Entrevistados: E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 e E8. 

 

Por conta disso, as características ou perfil dos gestores são descritas no Quadro 6. 

 

Quadro 6: Características dos entrevistados 

Entrevistado Função Escolaridade 
Tempo na 

Função 
Tempo na 
Empresa 

E1 Gerente de Logística Superior Completo Acima de 5 anos Acima de 5 anos 

E2 
Coordenador Segurança 
e Meio Ambiente 

Pós-graduação Acima de 5 anos Acima de 5 anos 

E3 Gerente de Projetos Superior Completo Até 2 anos Acima de 5 anos 

E4 Gerente de Suprimentos Pós-graduação Acima de 5 anos Entre 2 a 5 anos 

E5 Gerente Industrial Superior Completo Acima de 5 anos Acima de 5 anos 

E6 Gerente de Logística Pós-graduação Entre 2 a 5 anos Entre 2 a 5 anos 

E7 Engenheiro Processos Pós-graduação Acima de 5 anos Acima de 5 anos 

E8 Supervisor SH&E Pós-graduação Acima de 5 anos Acima de 5 anos 

Fonte: Dados da pesquisa 

 
Os entrevistados trabalhavam em sua maioria em empresas com mais de 500 

funcionários (E1, E2, E3, E4, E5, E6 e E7), e faturamento acima R$ 60,0 milhões/ano (E1, E2, 

E3, E4, E5, E6 e E7), somente o (E8) trabalhava em empresa com funcionários entre 100 a 499 e 

o faturamento entre R$ 10,5 milhões/ano e R$ 60,0 milhões/ano. Segundo todos os 

entrevistados, a produção é destinada basicamente para o mercado interno, todos possuem a 

Certificação ISO 9001 e apenas duas possuem a Certificação ISO 14001 (E7 e E8). 

 

 

5.1.2 Instrumento de coleta de dados 

 

 

Os dados foram coletados por meio de entrevistas em profundidade, gravadas em 

áudio. Para auxiliar a entrevista utilizou-se de um roteiro semi-estruturado (FLICK, 2004) 
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com perguntas abertas elaboradas com base no referencial teórico, conforme é mostrado no 

Apêndice M. 

Toda entrevista foi previamente agendado via e-mail ou telefone, mas sempre foi 

encaminhada a carta de apresentação explicando os objetivos da pesquisa. 

Cada uma das entrevistas teve duração aproximada de uma hora, sendo todas as 

entrevistas realizadas nas instalações dos entrevistados e gravadas. Além disso, foi 

aproveitada a oportunidade para recolher materiais secundários, tais como relatórios de 

controle, políticas ambientais internas e boletins informativos para apoiar a entrevista com 

dados numéricos ou documentais. 

 

 

5.1.3 Tratamento dos dados 

 

 

Utilizou-se da análise de conteúdo para tratar os dados coletados. Os dados coletados 

foram transcritos como mostrado no Apêndice N e categorizados por meio da repetição de 

termos nas falas dos participantes, a técnica léxica, segundo a abordagem de Bardin (2010). 

As respostas obtidas foram confrontadas com o conteúdo reunido a partir do 

referencial teórico, de forma a avaliar se as percepções dos entrevistados eram compatíveis 

com a literatura e passíveis de complementação do conhecimento não obtido por meio da 

literatura acessada. 

No presente estudo optou-se por analisar sem o apoio de aplicativos ou softwares 

especializados, tendo em vista a quantidade de entrevistas realizadas, a característica das 

questões apresentadas, a partir de um roteiro semiestruturado conforme é mostrado no 

Apêndice O.  

Segundo Bardin (2010), a análise de conteúdo é realizada por meio da execução de 

uma série de passos como a pré-análise, exploração do material e o tratamento dos resultados 

de maneira a serem significativos e válidos, a inferência e a interpretação. 

Nesta Fase 1 do trabalho, buscou-se cumprir os passos acima descritos, exceto a de 

validação, tendo em vista o entendimento de que as entrevistas foram focadas em objetivos 

específicos e suficientemente exaustivos, e o domínio do tema pelos participantes e a 

harmonia das respostas permitiu inferir que a interpretação das respostas dispensaria o retorno 

aos entrevistados para a validação. 
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Foram elaborados quadros comparativos como pode ser visto no Apêndice O, a partir 

dos principais aspectos levantados nas entrevistas, com base nos quais foram interpretadas as 

respostas e inferidas conclusões, que validaram o modelo teórico e auxiliaram na concepção 

do instrumento de coleta de dados para a pesquisa descritiva ou Fase 3. 

 

 

5.1.4 Análise dos dados e resultados 

 

 

Os dados foram coletados durante os meses de agosto de 2010 a janeiro de 2011, 

para a fase exploratória ou Fase 1, foram transcritos no Apêndice N e tratados pela análise de 

conteúdo, e estão organizados e sumarizados nos quadros comparativos do Apêndice O. 

 

a) Em relação às práticas internas de GSCM 

 

Os principais resultados em relação às práticas internas de GSCM ocorrem devido às 

empresas serem atuantes, investindo na área de gestão ambiental em que procuraram 

conscientizar os seus funcionários e gestores atribuindo responsabilidades (E1 e E5), enquanto 

(E2) diz que a empresa vem se comprometendo numa evolução constante de tecnologia e 

também participando de programas como Atuação Responsável. Mesmo para os produtos 

adquiridos pelas empresas que não têm um impacto no meio ambiente, os responsáveis por 

suprimentos levavam em consideração a responsabilidade ambiental dos fornecedores dos 

quais adquirem produtos (E3). Quando se tratava de inovação tecnológica, o respeito ao meio 

ambiente foi de acordo com critérios e normas específicas das empresas (E4), já para o (E6) o 

controle exigindo certificações que pudessem evidenciar as boas práticas ambientais eram 

importantes, como SASSMAQ e ISO 14001. (E7) e (E8) comentam sobre o processo gradual e 

sempre crescente da empresa em melhorar o aspecto ambiental por meio das certificações e 

posterior unificação para que o sistema não fique operando isoladamente, mas sim 

integradamente. 

 

b) Em relação às práticas externas de GSCM 

 

Quanto às práticas externas de GSCM, é importante o trabalho em conjunto com o 

fornecedor inclusive na elaboração e medição dos indicadores (E1); (E2) comentou sobre o 
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programa de Atuação Responsável, relatou que desde que a empresa possuisse um sistema de 

gestão integrada não necessariamente havia a necessidade das Certificações. Enquanto (E3) 

reforçava a ideia de que as empresas na negociação de contratação de um serviço levavam em 

consideração somente o aspecto custo em detrimento ao critério ambiental, com o que (E6) 

concordou parcialmente porque, quando o usuário não é o mesmo que o contratante, o 

primeiro estava mais interessado no correto trabalho dos fornecedores no aspecto de meio 

ambiente, enquanto o último estava preocupado somente com custos. Os fornecedores 

estratégicos tinham o privilégio de poder desenvolver os produtos e serviços em parceria 

segundo (E4), o que (E5) reforçou e lembrou a necessidade de haver uma confiança mútua e 

também da auditoria periódica (E5) e (E8) para transmitir a conscientização ambiental para 

além da fronteira da companhia. A necessidade de superar as expectativas é relatada por (E7).  

 

c) Em relação a investimentos verdes 

 

Em se tratando de investimentos verdes, os relatos convergiram para a área de 

melhoria nos equipamentos ou processos de produção (E1, E2, E4, E5, E6, E7 e E8), enquanto 

(E3) comentou sobre investimento em reciclagem e em treinamento de pessoas, e (E4) ainda 

citou sobre o problema de reutilização da embalagem.  

 

d) Em relação a eco-design e logística reversa 

 

Quando se falou em eco-design e logística reversa, (E1) relatou o problema de 

descarte ambientalmente correto e também na melhoria do processo de produção (E1, E2 e E7), 

enquanto (E3), (E5) e (E6) lembravam sobre o trabalho em conjunto com os fornecedores e 

clientes, e também sobre a responsabilidade do produtor com o destino final após o tempo de 

vida útil do produto. Já (E4), (E6), e (E7) falavam em oferecer soluções inovadoras e também 

na reutilização de partes dos equipamentos antigos em novos equipamentos, para, com isso, 

poder diminuir a exploração de novas matérias-primas. 

 

e) Em relação a reatividade corporativa 

 

Ao tratar da reatividade corporativa, o relato da exigência legal é forte para (E1), 

(E2), (E3), (E4), (E5), (E6) e (E8). Além disso, (E2) citou a realização da auditoria ambiental, 

(E3) e (E7) falavam da preocupação com os custos decorrentes de ações ambientalmente 
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corretas, e (E5) focou no caso de uma boa imagem das empresas que atuavam corretamente no 

aspecto legal e (E8) acrescentou dizendo que, como a legislação é muito ampla e abrangente, 

contratava serviços de consultoria nessa área. 

 

f) Em relação a pró-atividade corporativa 

 

A pró-atividade corporativa podia ser obtida trocando os equipamentos que 

consomiam mais energia por um outro que consumia menos (E1, E2 e E8). Também foi 

lembrado pelo (E2) os projetos com foco na redução dos recursos naturais utilizados, isto é, a 

reutilização das peças antigas em novos produtos. A participação no programa de Atuação 

Responsável que tem critérios muito rigorosos também foi importante para a credibilidade da 

empresa, segundo (E3), o que (E4) complementou dizendo que para as empresas 

multinacionais que sempre adotararam o critério mais conservador mesmo nos países onde a 

legislação local era mais branda. Enquanto (E5) relatou a divulgação nos programas internos 

de conscientização ambiental, (E6) lembrou que, em muitas oportunidades, o contratante tinha 

posições diferentes do usuário quanto à importância dada a custo ou à preservação do meio 

ambiente, porém, para (E8) ambos eram importantes tanto no aspecto econômico como de 

imagem. (E7) ainda citou, como pró-atividade corporativa, o esforço entre a empresa 

fornecedora e a empresa cliente para criar uma solução otimizada a ponto de aumentar o 

rendimento. 

 

g) Em relação ao desempenho ambiental 

 

Com relação ao desempenho ambiental, segundo (E1), os indicadores eram revistos 

anualmente, e (E2), (E3), (E4) e (E8) apontaram como um indicador importante o número de 

autuações, assim como o acompanhamento mensal do consumo de energia elétrica, água e 

outros como a logística reversa. (E3) ainda citou o acompanhamento da auditoria SASSMAQ 

e (E4) o acompanhamento dos certificados ISO; e (E5) mostrou preocupação com o descarte e 

reciclagem, enquanto (E6) falou sobre a proteção ao meio ambiente estar listada na política de 

gestão da companhia. (E7) disse que eventualmente a sua empresa faz investimento em 

projetos que pudessem aumentar o seu custo, mas que desse retorno ambiental. 
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h) Em relação ao desempenho econômico 

 

Quanto ao desempenho econômico das empresas, apesar da crise econômica que as 

abalou no quarto trimestre de 2008, a empresa em que trabalha (E1) manteve o seu plano de 

crescimento, inclusive contratando mais mão de obra (E5 e E6), e declaram que o crescimento 

foi entre 5% e 10% (E2, E4 e E5). Já a empresa do (E3) também manteve o objetivo de dobrar 

o faturamento nos próximos quatro anos e que, nos últimos dois anos, cresceu mais que os 

concorrentes. Enquanto (E7) relatou que, apesar de o market share permanecer constante, a 

empresa iniciou o processo de compartilhar informações dos resultados financeiros 

internamente e sentiu um panorama bastante favorável para a empresa. Já (E8) lembrou que os 

investimentos podiam traduzir-se em bons resultados ambientais e econômicos. 

 

i) Em relação ao desempenho operacional 

 

O desempenho operacional podia ser benéfico, mesmo que não tivesse ganhos financeiros, 

conforme (E1), porque evitava problemas ambientais futuros. Os projetos ambientais que não 

eram internos na empresa em que atua (E2) tratavam de melhorar a cadeia produtiva da qual 

faz parte e, com isso, procurava beneficiar tanto os seus clientes como a própria empresa e, 

também, os esforços realizados nas operações produziam ganhos no consumo de energia 

elétrica e água. (E3) lembrou que, no segmento da empresa em que trabalha, se situa o 

decréscimo no consumo da energia elétrica, que significava decrescer no faturamento, por não 

existir nenhum produto que substitua a energia elétrica. Enquanto (E4) disse que o 

desempenho operacional está associado com remuneração por resultados. Para (E5), (E7) e 

(E8) as empresas investiam inclusive em site inteiro para poder melhorar tanto o aspecto 

operacional como o ambiental, relatando ganhos na ordem de 10% a 12%. E na empresa onde 

trabalha (E6) procura-se abordar os assuntos operacionais e administrativos em reuniões 

breves e em campanhas temáticas como segurança e qualidade para facilitar a disseminação 

das ideias e operacionalizar as ações rapidamente. As embalagens são terceirizadas e o 

proprietário da empresa de embalagem faz toda a operação de recolha após o uso e tratamento 

para disponibilizar para nova utilização pela empresa produtora, conforme relatou (E8). 

 

j) Em resumo 

 

No Quadro 7, é apresentado um resumo da análise de conteúdo. 
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Quadro 7: Resumo da análise de conteúdo 

Categorias Palavras chaves Frequência 

1) Green supply chain 

management (GSCM) - 1.545 

Práticas Internas de GSCM 
Compromisso, suporte, prática, atuante, certificação, 
controle, adequação 

289 

Práticas Externas de GSCM 
Cooperação, especificação, auditoria no fornecedor, 
exigência, verificação, desenvolvimento, confiança  

592 

Investimentos Verdes 
Recuperar investimentos, comprar equipamentos que 
reduzem consumo de água e energia 

141 

Eco-design e Log. Reversa 
Reuso, reciclagem, recuperação de materiais e 
componentes, desmontagem, redução de resíduos 

523 

2) Perfil Verde - 379 

Reatividade Corporativa 
Cumprimento legislação, passivos ambientais, 
benefícios fiscais, pressões ambientais 

297 

Pró-atividade Corporativa 
Antecipação, imagem da empresa, prioridades, 
referência no segmento industrial que atua 

82 

3) Desempenho - 1.285 

Ambiental 
Diminuição das emissões, redução do consumo de 
água e energia, acidentes e embalagens 

622 

Econômico Positivo 
Redução de custo, energia, água, matéria prima, 
resíduos, multas, ganhos com reuso e reciclagem 

158 

Econômico Negativo 
Acréscimo de investimentos, custo de treinamento, 
custos logísticos e campanhas de conscientização 

118 

Operacional 
Melhoria na qualidade, na utilização dos recursos 
produtivos e nos registros e análises das reclamações 

387 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Por fim, após a análise e tratamento das entrevistas, não se constatou a necessidade 

de ampliação do rol de entrevistas ou de aprofundamento ou ainda o retorno aos entrevistados, 

porque os levantamentos teóricos puderam ser confirmados na prática pelas empresas 

químicas brasileiras segundo os entrevistados, possibilitando dessa maneira a continuidade da 

pesquisa. 

  

 

5.1.5 Limitações do método 

 

 

O objetivo desta fase foi o de conhecer com mais profundidade o assunto GSCM, e 

assim, obter subsídios para construir um questionário mais ajustado e uniformizado entre a 

teoria e a prática em termos do tema em estudo. 
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O método utilizado ficou limitado pela seleção dos atores para as entrevistas, a 

pesquisa foi realizada com oito entrevistados envolvidos no tema Green Supply Chain 

Management (GSCM), cujas respostas às perguntas apresentadas podem conter vieses 

pessoais. Porém, entendeu-se que essa limitação não comprometeu os objetivos, pois esta 

etapa da pesquisa conseguiu consolidar o conhecimento obtido por intermédio da pesquisa 

bibliográfica, cujos principais conceitos e premissas foram ratificados, e contribuiu nos 

principais aspectos para a preparação do instrumento de pesquisa de campo a ser aplicado na 

pesquisa descritiva ou Fase 3. 

 

 

5.2 FASE 2 – PESQUISA EXPLORATÓRIA  

 

 

5.2.1 Objetivo, Natureza, Tipo, Amostra e Sujeitos da Pesquisa 

 

 

O objetivo desta fase foi o de refinar com mais profundidade o instrumento de 

pesquisa, após a obtenção de maior familiaridade com a realização da Fase 1. Considerada de 

natureza exploratória, do tipo qualitativo, utilizou-se de uma amostra composta de sete 

especialistas para refinar o instrumento de pesquisa, por meio de sucessivos pré-testes. 

Os especialistas foram selecionados por acessibilidade e por sua relevância ao 

estudo, conforme definido por Vergara (2009). Buscou-se, pois, especialistas que tinham a 

compreensão critica dos conceitos a serem pesquisados, além do cuidado em evitar distorções 

regionais. Por conta disso, foram convidados profissionais que atuavam ou atuaram em 

diferentes regiões no Brasil e também no âmbito da América Latina. O perfil dos especialistas 

é mostrado no Quadro 8. 
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Quadro 8: Características dos especialistas 

Entrevistado Função Escolaridade 
Tempo na 

Função 
Tempo na 
Empresa 

ESP1 Diretor Industrial Pós-graduação Entre 2 a 5 anos Acima de 5 anos 

ESP2 
Gerente de Segurança e 
Meio Ambiente 

Pós-graduação Acima de 5 anos Acima de 5 anos 

ESP3 
Diretor de Gestão 
Industrial 

Superior Completo Acima de 5 anos Acima de 5 anos 

ESP4 Gerente de Produção Pós-graduação Entre 2 a 5 anos Acima de 5 anos 

ESP5 Supervisor SH&E Pós-graduação Acima de 5 anos Acima de 5 anos 

ESP6 Gerente Industrial Superior Completo Acima de 5 anos Acima de 5 anos 

ESP7 Head of SCM  Superior Completo Entre 2 a 5 anos Acima de 5 anos 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os entrevistados trabalhavam em sua maioria nas empresas com mais de 500 

funcionários (ESP1, ESP2, ESP3, ESP4, ESP6 e ESP7) e faturamento acima de R$ 60,0 

milhões/ano (ESP1, ESP2, ESP3, ESP4, ESP6 e ESP7), somente o (ESP5) trabalhava em 

empresa com funcionários entre 100 a 499 e o faturamento entre R$ 10,5 milhões/ano e R$ 

60,0 milhões/ano. Segundo todos os entrevistados, a produção é destinada basicamente para o 

mercado interno, todos possuiam a Certificação ISO 9001 e apenas duas possuiam a 

Certificação ISO 14001 (ESP5 e ESP7). 

 

 

5.2.2 Instrumento de coleta de dados  

 

 

O principal instrumento de coleta de dados dessa fase foi o questionário concebido e 

mostrado no Apêndice P. Dessa vez, foi utilizado o contato telefônico e e-mail. Em alguns 

casos, houve o deslocamento do pesquisador até o local onde se encontrava o especialista. 

Esta atividade foi conduzida durante a primeira quinzena de fevereiro de 2011. 

Sendo esta etapa um aprimoramento da Fase 1 (exploratória), para os componentes 

de cada grupo: práticas internas de GSCM, práticas externas de GSCM, investimentos verdes, 

eco-design e logística reversa, reatividade corporativa, pró-atividade corporativa, desempenho 

ambiental, desempenho econômico e desempenho operacional, foram inicialmente solicitados 

aos entrevistados que preenchessem o questionário e, após, discutir como o desempenho se 
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comportou na empresa em que o entrevistado trabalhava. Ao discutir o comportamento do 

desempenho, o entrevistado deveria se situar em uma dimensão comparativa entre a primeira 

etapa em que não havia a preocupação com o meio ambiente para uma situação em que havia 

a preocupação ambiental, para assim,  permitir a obtenção de definições que sejam consenso 

para os respondentes diferenciarem o desempenho quando se é membro da GSCM. 

Além disso, ao construírem as assertivas, houve a preocupação quanto à linguagem 

empregada, atentando-se para uma comunicação fácil e rápida com os respondentes. As 

questões obedecem a uma ordem seqüencial, agrupadas de acordo com as variáveis 

dependentes sob estudo, como apresentado no Apêndice P. 

O questionário foi composto em quatro blocos. O primeiro referiu-se aos dados do 

respondente; o segundo, da empresa; o terceiro sobre a gestão ambiental da empresa; e no 

quarto bloco, os fatores importantes na gestão ambiental para a competitividade da empresa, 

referindo-se às medidas dos construtos: práticas internas de GSCM, práticas externas de 

GSCM, investimentos verdes, eco-design e logística reversa, reatividade corporativa, pró-

atividade corporativa, desempenho econômico positivo, desempenho econômico negativo, 

desempenho ambiental e desempenho operacional, com oito assertivas para cada um deles. 

A utilização de uma escala Likert de cinco pontos poderia induzir os respondentes a 

se confundirem na direção entre os extremos de concordância e discordância e tenderem a dar 

uma resposta central, apesar de ser considerada o número ideal para os casos de entrevistas 

pessoais ou telefônicas, uma vez que o inquirido tem dificuldade em visualizar os intervalos 

da escala e a sua extensão, pois as opções a considerar são muitas, o que pode resultar em um 

problema de calibração, segundo Gleason, Devlin e Brown (2003), os quais acrescentaram 

que as escalas com dimensão superior a cinco pontos não têm diferenças significativas. 

Portanto, utilizou-se escalas bietápicas de seis pontos variando entre 1 a 6, sendo 

discordância total equivalia ao grau 1 e concordância total equivalia ao grau 6, apenas para 

facilitar o preenchimento, porque segundo Mazzon (1981), a escala bietápica de seis pontos 

leva o respondente a desenvolver o raciocínio em duas etapas. No primeiro questiona se 

concorda ou discorda da afirmação e, no segundo, questiona com que intensidade isso ocorre, 

isto é, facilita para a pessoa questionada expressar a sua correta opinião dado que pode 

estruturar o seu raciocínio. Dessa forma, procurou-se minimizar o problema apontado por 

Gleason, Devlin e Brown (2003) de os respondentes tenderem a uma resposta central entre os 

extremos de concordância e discordância. 
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Escalas são séries de itens com conteúdo homogêneo que, juntas, formam uma 

medida composta para representar um conceito (HAIR JR. et al., 2005a) ou construto 

(TROCHIM, 2004).  

Cada uma das entrevistas teve duração aproximada de uma hora, sendo todas as 

entrevistas realizadas nas instalações dos entrevistados, exceção o (ESP7), cuja entrevista se 

deu por meio de e-mail, por estar trabalhando na Colômbia. Apesar de a pesquisa ser aplicada 

somente no Brasil, o (ESP7) foi incluído nesta fase porque é de nacionalidade brasileira, 

trabalhou em várias regiões brasileiras e também para verificar se a teoria estava de acordo 

não só para o Brasil como para outras regiões da América Latina e Central, pelas quais o 

(ESP7) é responsável. 

 

 

5.2.3 Tratamento dos dados 

 

 

Aos especialistas foi solicitado para que preenchessem o questionário como se 

estivessem participando da pesquisa e, ao mesmo tempo, comentassem sobre a clareza no 

entendimento de cada item do questionário. Nesta fase não foi utilizada a técnica de gravação 

em áudio, mas a anotação escrita pelo próprio pesquisador para que o trabalho fluísse o mais 

naturalmente possível, por tratar-se de refinamento do instrumento de pesquisa e não mais da 

fase de construção.  

No bloco quatro foi também solicitado que selecionassem as cinco assertivas que 

melhor representassem cada um dos construtos, pois o construto é uma imagem ou ideia 

inventada especificamente para uma determinada pesquisa e, para tanto, construímos ao 

combinar os conceitos mais simples, especialmente quando a ideia ou imagem que 

pretendemos transmitir não está diretamente sujeita à observação, segundo Cooper e 

Schindler (2003). 

A compilação, síntese e resultados dos especialistas são apresentados no Apêndice Q. 

Todos os participantes solicitaram para que, na assertiva, existisse uma clara alusão à empresa 

pesquisada e não à opinião pessoal do pesquisado. 

Assim, se procurou aperfeiçoar as assertivas para despertar interesse e estímulos aos 

respondentes de forma a prender a atenção e não serem controvertidas, embora Cooper e 

Schindler (2003) recomendem que as informações dos blocos 1 a 3 sejam solicitados ao final 

da pesquisa para que o respondente não se sinta ameaçado, e consequentemente diminuindo o 
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interesse e motivação na continuidade da pesquisa. Optou-se em manter conforme a 

concepção inicial, porque, de posse do banco de dados das empresas químicas brasileiras, foi 

previamente preenchida parte desses blocos. Com isso, pretendeu-se demonstrar aos 

pesquisados que foi realizado um trabalho inicial exaustivo de conhecer o pesquisado, e assim 

incentivar o preenchimento e retorno do questionário por meio da curiosidade dos inquiridos.  

O resultado desta etapa foi a elaboração da versão final do questionário que foi 

enviado via e-mail para os respondentes, conforme apresentado no Apêndice R. 

 

 

5.2.4 Limitações desta fase 

 

 

O fator limitante está relacionado com a seleção dos entrevistados, proém 

minimizado porque o objetivo dessa fase foi a obtenção da versão final de um questionário 

fechado e composto por afirmações para as quais o entrevistado atribuiu uma avaliação que 

refletiu o seu grau de concordância em relação aos fatores importantes na gestão da cadeia de 

suprimentos verde para a competitividade da empresa. 

A grande diferença entre as Fases 1 e 2 deve-se ao uso explícito da interação para 

gerar dados pelo grupo na Fase 2, pois permitiu uma parceria entre pesquisador e a 

comunidade informativa, em que a interação de pessoas com experiências compartilhadas 

permitiu emergir sentimentos e experiências que, de outra forma, não estariam disponíveis 

(BARBOUR; KITZINGER, 2001). 

As assertivas resultantes da validação pelas Fases 1 e 2 foi o instrumento de pesquisa 

de campo que foi submetido às empresas químicas brasileiras para a pesquisa descritiva, 

denominada de Fase 3. 

No próximo item são apresentados os procedimentos metodológicos para 

desenvolver e testar o modelo proposto e, assim responder o problema de pesquisa. 
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5.3 FASE 3 – PESQUISA DESCRITIVA  

 

 

5.3.1 Objetivo, Natureza, Tipo, Amostra e Sujeitos da Pesquisa 

 

 

O objetivo da Fase 3 foi o de avaliar as relações estruturais do modelo de 

mensuração. Para tanto, conduziu-se um estudo de natureza descritiva, do tipo quantitativo. 

Considerou-se como amostra, por acessibilidade, para a coleta de dados, todas as empresas 

químicas sediadas no Brasil. Foram considerados como sujeitos da pesquisa administradores 

(gestores) que desenvolviam atividades relacionadas a suprimentos, engenharia, meio 

ambiente, logística e produção. 

 

 

5.3.2 Instrumento de coleta de dados  

 

 

O instrumento de coleta de ddos, cujas medidas e escalas foram testadas, ajustadas e 

validadas durante as Fases 1 e 2, foi submetido, via e-mail, às empresas químicas situadas no 

Brasil. Além disso, optou-se por enviar o questionário off-line anexo ao e-mail, pelos 

seguintes motivos; 

 

a) Temia-se que o acesso à Internet pudesse ser lento e que o respondente desistisse no meio 

da pesquisa; 

b) Aproveitar os dados da base de dados obtida e pré-preencher as informações para que o 

pesquisado se sentisse motivado a completar o questionário; 

c) Ao planejar a pesquisa pecebeu-se que as empresas incorporaram definitivamente a 

Intenet (Apêndice S) à sua rotina de trabalho; 

d) Como são diversos os atores participantes na GSCM, tais como profissionais de 

suprimentos, engenharia, meio ambiente, produção etc., a ideia era também que tivesse 

mais de um respondente por empresa e, com o anexo ao e-mail, essa proliferação dos 

questionários dentro das empresas poderia ser mais veloz; 

e) Pretendia-se, em caso de endereços de e-mails inválidos, realizar a pesquisa por meio do 

contato telefônico; e 
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f) Caso a taxa de retorno via e-mail fosse baixa, efetuar uma solicitação via telefone.  

 

Cuidados foram adotados com a intenção de aumentar a taxa de aceitação e a 

qualidade das respostas, como: a) garantir aos participantes que o questionário seria 

completamente anônimo e confidencial; b) à introdução de uma mensagem em que se 

definiam as finalidades da pesquisa, claramente; c) procurou-se sempre limitar as perguntas 

em múltipla escolha com uma resposta única, seguindo os conselhos de Ray e Tabor (2003); o 

questionário, utilizando-se do recurso da planilha Excel, programou-se de tal maneira que 

apenas uma marca fosse possível efetuar a resposta dentro do grupo (opções selecionáveis por 

meio de radio buttons ); com isso, buscou-se evitar que algum respondente pudesse 

entender a “não marcação” como uma resposta, principalmente para as questões do bloco 4, 

visando dar maior clareza ao questionário.  

Também pensando na possível dificuldade de recordar certos fatos, procurou-se 

relacionar as perguntas a um passado não muito distante, por exemplo, nas respostas sobre 

dados econômicos relacionados aos dois últimos anos. 

Portanto, procurou-se exaustivamente elaborar um questionário simples para 

aumentar as chances de obtenção de respostas, partindo da premissa de que os respondentes 

teriam pouco tempo disponível para responder a pesquisa, e a taxa de sucesso seria reduzida, 

caso a mensagem não despertasse interesse para ser respondida tão logo após a sua recepção, 

o que era suportado não só pelo bom senso, mas também pela experiência anterior de outros 

pesquisadores como Ray e Tabor (2003), os quais disseram que a resposta é melhorada se a 

pesquisa for curta, relevante e de interesse do respondente. 

 

 

5.3.3 Tratamento dos dados 

 

 

Após a coleta de dados, foram tabulados em uma planilha Excel. Para tratamento dos 

dados, foram utilizadas: 

 

a) Técnicas da estatística descritiva como a média, moda, mediana, frequências e 

porcentagem com o objetivo de verificar a tendência das informações coletadas; 

b) Técnicas de estatística multivariada, a analise fatorial exploratória e a confirmatória para 

reduzir o número de variáveis e testar uma relação de construtos pré-especificadas; e 
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c) Modelagem em equações estruturais, a estratégia confirmatória. Neste caso utilizou-se de 

um único modelo para avaliar sua significância estatística para o nível (α ≤ 0,05). 

As orientações, recomendações, índices, parâmetros ou referencias de ajustes 

recomendados, pelos diversos autores, foram citados na aplicação das técnicas no Capítulo 6. 

Para tratar os dados foram utilizados os softwares SPSS versão 15.0 para as técnicas 

descritivas e multivariadas. O software SMARTPLS versão 2.0 foi utilizado para tratar dados 

da modelagem de equações estruturais, por ser um software de manuseio de dados voltado 

para a construção de equações estruturais e modelos confirmatórios a partir do modelo PLS 

(Partial Least Squares). E foi considerado particularmente adequado, diante de alguns 

aspectos restritivos desta pesquisa, como o tamanho relativamente reduzido da amostra, o 

envolvimento de variáveis latentes e a possibilidade de ocorrência de dados não normalizados 

(CHIN, 2000; PEREZ, 2006). 

 

 

5.3.4 Limitações do estudo 

 

 

A principal limitação desta fase é o risco do modelo a ser testado não apresentar um 

ajuste adequado, Como o projeto foi concebido para utilizar a modelagem em equações 

estruturais, o tamanho da amostra pode ser considerada não adequada. Segundo Hair et al. 

(2005a), para cada variável são sugeridas no mínimo cinco amostras. Neste contexto, seriam 

necessário uma amostra de 250 empresas. 

 Para contornar esta limitação, foram realizados todos os testes de adequação dos 

dados à aplicação das técnicas multivariadas utilizadas, e o uso do software SMARTPLS que 

não restringe a necessidade de uma grande quantidade de amostra para considerar o ajuste do 

modelo adequado (CHIN, 2000; PEREZ, 2006). 

Outro fator está relacionado ao trabalho prender-se à coleta de dados em corte 

transversal, quando um estudo longitudinal, é mais adequado para medir desempenho do 

GSCM, porém a restrição financeira e de tempo impossibilitaram esta opção nesta pesquisa. 

O uso do e-mail como veículo de aplicação de questionário também pode apresentar 

problemas como o fato de o e-mail não permitir o anonimato, pode ser facilmente excluído e 

causar a confusão nos respondentes ou por não saberem como responder, segundo estudos de 

Dommeyer e Moriarty (2000). 
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Procurou-se reduzir os eventuais efeitos indesejáveis, e alertar as dificuldades que 

não puderam ser transpostas, para garantir que as limitações sejam consideradas no momento 

da análise dos resultados obtidos e na extração das conclusões, assim como servir de 

referência para futuras pesquisas que venham a ser realizadas utilizando-se do método similar. 

Quanto ao anonimato não houve indagação a respeito, porque as informações que 

muitas companhias julgaram confidenciais não foram respondidas, apesar da idoneidade da 

instituição que estava patrocinando a pesquisa e também do compromisso do pesquisador em 

não revelar as informações individuais das empresas. Em contrapartida, houve diversas 

manifestações dos pesquisados em receber o resultado da pesquisa, que foi prometido a todos 

os que colaboraram para realização da mesma, o que ocorrerá após a defesa desta tese. 

Para contornar, por exemplo, a determinação do tamanho da empresa foi solicitada à 

informação do número de funcionários e o faturamento anual, uma parcela dos respondentes 

responderam apenas uma delas, porém, apesar de alguns estudos afirmarem que o número de 

funcionários pode substituir o faturamento anual para determinar o porte da empresa, nessa 

pesquisa procurou se obter as duas informações porque as empresas químicas por serem 

causadoras dos maiores desastres ambientais faz uso intensivo da tecnologia, o que 

consequentemente pode também reduzir o número de posto de trabalho e manter o 

faturamento. Esse recurso de duas perguntas para confirmar uma resposta é necessário, 

porém, o questionário fica longo e cansativo para o respondente, o que deve ser evitado a 

qualquer custo. 

Quanto ao impedimento que um e-mail seja excluído ou ignorado pelo destinatário, 

procurou-se evidenciar o nome da instituição que patrocinou a pesquisa e também um breve 

texto solicitando a participação, destacando a sua importância, e criando um estímulo a 

colaboração. 

Apenas um dos respondentes ligou para confirmar se a pesquisa era idônea e marcou 

um horário para responder o questionário via telefone, o que foi cumprido à risca por este 

pesquisador quanto à data e horário agendado e obtido o preenchimento do questionário com 

sucesso. 

Em relação à não entrega por caixa de mensagens cheia ou do arquivo de mensagem 

ser muito grande e ao retorno de questionários em branco ou esquecimento de anexar o 

arquivo da pesquisa ao responder o e-mail, não houve nenhum caso a ser relatado. 

Apesar de não ter sido feita nenhuma alusão à utilização de um programa antivírus 

atualizado para garantir aos pesquisados que o questionário não infectaria os equipamentos da 

empresa, pode ter ocorrido essa preocupação em 53 casos (3,6%) do total dos e-mails 
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enviados, porque excluíram sem leitura. Não houve a preocupação de evidenciar no e-mail de 

apresentação por dois motivos, primeiro evitar um texto longo e em segundo porque foi 

planejado também o uso de ligação telefônica para solicitar o preenchimento do questionário. 

Quanto ao dispositivo anti-spam que retém os e-mails enviados para os seus usuários 

até que o remetente realize uma confirmação do envio, também foram poucos os casos e o 

próprio pesquisador acessou o provedor para efetuar essa confirmação de envio. 

Para melhor compreensão na Figura 11 é estruturado o desenho da pesquisa. 
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Figura 11: Estrutura da tese 
Fonte: O autor 
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6  ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS DA PESQUISA QUANTITATIVA  

 

 

Os dados foram coletados no período de 14/03/2011 a 06/05/2011. Foram enviados 

1.107 questionários, por meio de 1.466 e-mails. Destes retornaram 160 questionários válidos, 

apresentando uma taxa de retorno de 14,4%, conforme mostrado, com maiores detalhes, na 

Tabela 2. 

 

Tabela 2: Síntese da pesquisa quantitativa 

Descrição Quantidade 

Empresas constantes no Banco de Dados 1.107 

E-mails enviados 1.466 

E-mails que retornaram com erro no endereço 228 

E-mails excluídos sem leitura 53 

Empresas de outros segmentos 3 por e-mail e 8 por telefone 11 

Empresas que se recusaram a responder 2 por e-mail e 59 por telefone 61 

Ligações telefônicas efetuadas 746 

Ligações telefônicas em que não se conseguiu acessar o responsável 130 

Empresas que solicitaram um novo envio de e-mail após telefonema e não 
responderam 

42 

Total dos casos de insucessos 525 

Questionários recebidos por meio de e-mails 59 

Questionários preenchidos com sucesso na primeira ligação telefônica 43 

Questionários preenchidos com sucesso na segunda ligação telefônica 56 

Questionários preenchidos após contato telefônico, retornando via e-mail 2 

Total dos casos de sucessos 160 

Fonte: O autor 

 

Embora todas as empresas convidadas a participar da pesquisa possuíssem endereço 

de e-mail cadastrado, os 228 e-mails que retornaram com erro (15,5%) não devem ser 

interpretados como desistência do uso da tecnologia como ferramenta de comunicação 

empresarial ou de pesquisa, porque pode ter ocorrido troca de provedor de e-mail pelas 
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empresas ou a criação de um servidor de e-mail próprio, o que acarreta a troca do endereço 

eletrônico. 

O que se percebe é que, quando existe uma interação pessoal com o respondente, a 

taxa de sucesso é substancialmente aumentada, pois, dos 160 questionários recebidos, 99 

foram obtidos por meio da ligação telefônica (62%), na qual alguns respondentes ganharam 

confiança e se sentiram motivados em responder a pesquisa. 

A seguir, é realizada a análise dos dados coletados. Para um melhor entendimento, 

dividiu-se a análise dos dados e resultados, em duas partes. A primeira, referiu-se na análise 

descritiva e a segunda, na análise multivariada.  

 

 

6.1 ANÁLISE DESCRITIVA  

 

 

Neste item, os dados da amostra são analisados os aspectos, demográficos dos 

respondentes e das empresas, características da gestão ambiental e, descritivos das medidas e 

escalas dos construtos e seus indicadores. 

 

 

6.1.1 Aspectos demográficos dos respondentes 

 

 

Fizeram parte da amostra, 160 respondentes compostos de 16 diretores, 36 gerentes, 

28 coordenadores e 80 supervisores. Conforme se observou pela Tabela 3, metade deles era  

constituída de supervisores. Portanto, os respondentes que exerciam funções conhecedora de 

políticas de gestão ambiental e da cadeia de suprimentos verde. 

 
Tabela 3: Função 

Descrição Frequência %  
Diretor 16 10,0 
Gerente 36 22,5 
Coordenador 28 17,5 
Supervisor 80 50,0 
TOTAL 160 100,00 

                                         Fonte: Dados da pesquisa 
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Na Tabela 4, constatou-se que cerca de 80% dos respondentes possuiam ao menos o 

ensino superior completo, o que também favoreceu o entendimento do questionário e do 

assunto que estava sendo estudado. Portanto, as respostas obtidas puderam ser consideradas 

como confiáveis. 

 

Tabela 4: Escolaridade 

Descrição Frequência %  
Superior incompleto 31 19,4 
Superior completo 58 36,2 
Pós-graduação 71 44,4 

                                       Fonte: Dados da pesquisa 
 

Pela Tabela 5, verificou-se que mais da metade dos sujeitos pesquisados estava na 

função havia mais de 5 anos, o que também permitia responder às assertivas que demandavam 

o conhecimento de um passado recente de dois últimos anos. 

 
Tabela 5: Tempo na função 

Descrição Frequência %  
Até 2 anos 32 20,0 
Entre 2 a 5 anos 47 29,4 
Acima de 5 anos 81 50,6 

                                         Fonte: Dados da pesquisa 
 

Enquanto pela Tabela 6, nota-se que a maioria dos respondentes também atuavam na 

empresa havia mais de 5 anos, novamente um dado importante, indicando que conhecem bem 

como a organização opera e trata do tema de gestão ambiental e cadeia de suprimentos verde 

não só na sua área de atuação, mas na empresa como um todo. 

 
Tabela 6: Tempo na empresa 

Descrição Frequência %  
Até 2 anos 20 12,5 
Entre 2 a 5 anos 28 17,5 
Acima de 5 anos 112 70,0 

                                       Fonte: Dados da pesquisa 
 

 

Em Resumo:  

Os entrevistados mostraram que tinham conhecimento das políticas de meio 

ambiente da empresa, atuando em funções de liderança, com formação acadêmica apropriada 

para que a amostra tivesse a necessária validade e confiabilidade nas respostas obtidas. 
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6.1.2 Aspectos demográficos das empresas 

 

 

Quanto às empresas, verificou-se que a maioria delas, um total de 129, estavam 

localizadas no Estado de São Paulo, 14 na região Sul e 13 em outros Estados da região 

Sudeste, conforme se verifica pela Tabela 7. Este perfil de empresas, já era espereado, dado 

ao grande número de empresas químicas estarem localizadas no Estado de São Paulo. 

 

Tabela 7: Localização das empresas 

Descrição Frequência %  
GRANDE SP 111 69,3 

SP INTERIOR 18 11,3 
SUL 14 8,8 

SUDESTE (-) SP 13 8,2 
NORDESTE 3 1,8 

CENTRO OESTE 1 0,6 
                                    Fonte: Dados da pesquisa 
 

Na Tabela 8, demonstra-se que a maioria das companhias que assinalaram este item 

possui faturamento acima de R$ 60,0 milhões, porém 58 delas preferiram não declarar.  

 

Tabela 8: Faturamento 

Descrição Frequência %  
Menor ou igual a R$ 1,2 milhão 12 7,5 
Entre R$ 1,2 milhão e R$ 10,5 milhões 27 16,9 
Entre R$ 10,5 milhões e R$ 60,0 milhões 17 10,6 
Acima de R$ 60,0 milhões 46 28,7 
Não declararam 58 36,3 

                       Fonte: Dados da pesquisa 
 

 

Na Tabela 9 são apresentados os números de funcionários. Constatou-se que a 

maioria das empresas possuíam entre 10 a 99 empregados, seguido pelas empresas que tinham 

em seus quadros entre 100 a 499 empregados. Portanto, um total de 129 empresas, 

representando 80% dos participantes da pesquisa, era de porte médio para grande. Salienta-se 

que, num exame detalhado dos questionários, as 58 empresas que não declaram o faturamento 

conforme mostrado na Tabela 8, eram de empresas que se situavam nessa faixa de números de 

empregados, de porte médio para grande. 
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Tabela 9: Número de empregados 

Descrição Frequência %  
Até 9 empregados 11 6,9 
10 a 99 empregados 67 41,9 
100 a 499 empregados 62 38,7 
500 ou mais empregados 20 12,5 

                                         Fonte: Dados da pesquisa 
 

 

O ramo de atividade, tipo de produção e a distribuição de vendas das empresas são 

mostrados nas Tabelas 10, 11 e 12 respectivamente. 

Notou-se que maioria dos respondentes trabalhava em empresas químicas que 

produziam produtos químicos para uso industrial, conforme é mostrado na Tabela 10. 

 

Tabela 10: Ramo de atividade 

Descrição Frequência %  
Produto químico industrial 74 46,2 
Sabões e detergentes 7 4,4 
Produtos farmacêuticos 4 2,5 
Tintas, esmaltes e vernizes 8 5,0 
Higiene pessoal, perfumaria e cosméticos 7 4,4 
Defensivos agrícolas 7 4,4 
Adubos e fertilizantes 2 1,2 
Outros 51 31,9 

                     Fonte: Dados da pesquisa 
 

 
Verifica-se pela Tabela 11, que 76 empresas possuem sistema de produção por lote, 

40 de forma contínua e 42 sob pedido. Convencionalmente, a idéia é de que empresas 

químicas são regidas pelo sistema de produção contínua, ou seja, grandes volumes e alta 

demanda de produtos padronizados, linhas automatizadas, exigindo grandes investimentos, 

enquanto na produção por lote, assim como na produção sob pedido permitem flexibilidade de 

produção, possibilidade de diversidade de produtos ao fim de cada lote, porém exigem 

cuidados para evitar desperdícios. 

Estes resultados estão de acordo com as informações do porte médio para grande das 

empresas da amostra, conforme demonstrada na Tabela 8 (Faturamento) e Tabela 9 (Número 

de empregados). 
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Tabela 11: Produção 

Descrição Frequência %  
Contínua 40 25,0 
Por lote 76 47,5 
Sob pedido 42 26,2 
Outros 2 1,3 

                                         Fonte: Dados da pesquisa 
 

A Tabela 12 indicou que as empresas pesquisadas, na sua maioria, destinavam a sua 

produção para o mercado interno, de certa maneira, acompanhando os resultados apontados 

nas Fases 1 e 2, cujas pesquisas foram realizadas em empresas que tinham como foco o 

mercado interno. 

 

Tabela 12: Distribuição das vendas 

Descrição Frequência %  
Mercado interno 154 96,3 
Mercado externo 1 0,6 
Dividido 5 3,1 

                                         Fonte: Dados da pesquisa 
 

Quanto à declaração de quais certificações as companhias pesquisadas possuiam, os 

resultados são mostrados na Tabela 13. Assim, constatou-se que 131 empresas eram 

certificadas pela ISO 9001 e 29 não as possuíam. Apenas 47 empresas possuíam a ISO 14001 

e 113 ainda não eram certicadas. Verificou-se que 38 empresas possuíam outras certificações 

específicas de grandes clientes como Petrobrás e a da Indústria Automobilística como a QS-

9000. 

 

Tabela 13: Certificações 

Descrição Sim Não 
ISO 9001 131 29 
ISO 14001 47 113 
Outros 38 122 
TOTAL 216 264 

                                        Fonte: Dados da pesquisa 
 

Em Resumo:  

A grande maioria dos respondentes da amostra era do Estado de São Paulo; de porte 

médio para grande, produziam produto químico para uso industrial e destinavam a sua 

produção para o mercado interno. A maioria delas (81,8%) possuiam a certificação ISO 9001. 
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6.1.3 Caracterísicas da gestão ambiental 

 

 

Relacionado à gestão da cadeia de suprimentos verde, do total das empresas da 

amostra, 96 delas, informaram que eram parcialmente integrantes da GSCM, representando  

60,0% do total das empresas. Enquanto 56 empresas se declararam totalmente integrantes de 

uma GSCM e apenas 8 empresas se dizem não integrantes de uma GSCM, conforme Tabela 

14. 

 

Tabela 14: Ponto de vista da GSCM 

Descrição Frequência %  
Totalmente integrante da GSCM 56 35,0 
Parcialmente integrante da GSCM 96 60,0 
Não integrante da GSCM 8 5,0 

                     Fonte: Dados da pesquisa 
 

Do total de respondentes, 87 deles, consideraram as práticas internas de GSCM como 

as mais importantes, enquanto 34 acreditavam que a pró-atividade é a mais relevante, como 

apresentado na Tabela 15. 

 

Tabela 15: Práticas importantes de gestão ambiental 

Descrição Frequência %  
Práticas internas de GSCM 87 54,4 
Práticas externas de GSCM 3 1,9 
Investimentos verdes (equipamentos) 18 11,2 
Eco-design e logística reversa 7 4,4 
Reatividade 4 2,5 
Pró-atividade 34 21,2 
Outras práticas 7 4,4 

                     Fonte: Dados da pesquisa 
 

Em se tratando do desempenho, 95 respondentes consideram o ambiental mais 

importante, enquanto 38 declaram que é o fator operacional e os outros 27 o econômico, 

como demonstrado na Tabela 16. 

Tabela 16: Desempenho 

Descrição Frequência %  
Desempenho Ambiental 95 59,4 
Desempenho Econômico 27 16,9 
Desempenho Operacional 38 23,7 

                     Fonte: Dados da pesquisa 
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Em Resumo:  

De maneira geral, a maioria das empresas, 60,0% delas, se declararam parcialmente 

integrante da GSCM e, 35,0% totalmente integrante da GSCM. Indicaram ainda, as práticas 

internas de GSCM, pró-atividade da empresa e o desempenho ambiental como as dimensões 

mais importantes para a Gestão Ambiental. 

 O próximo passo é fazer uma análise descritiva dos construtos e seus indicadores. 

 

 

6.1.4 Aspectos descritivos das medidas e escalas dos construtos e seus indicadores  

 
 

Em relação aos aspectos descritivos das medidas e escalas dos construtos e seus 

indicadores, foram elaboradas as Tabelas 17 a 25 para facilitar a análise. 

 

a) Em relação às práticas internas da GSCM 

 

Os resultados são mostrados na Tabela 17. 

 

Tabela 17: Frequência de respostas (em %) atribuídas às assertivas 

ESCALA 

VARIÁVEIS DT 
(1) 

DM 
(2) 

DP 
(3) 

CP 
(4) 

CM 
(5) 

CT 
(6) M

éd
ia

 

D
es

vi
o 

P
ad

rã
o 

[D
P

/M
d]

 

M
od

a 

M
ed

ia
na

 

A01 Comprometimento da alta direção 1 2 8 38 36 75 5,07 1,059 0,209 6 5,0 
A02 Suporte a gerentes e supervisores 2 1 26 33 51 47 4,69 1,149 0,245 5 5,0 
A03 Gestão ambiental atuante 2 5 22 33 48 50 4,69 1,209 0,258 6 5,0 
A04 Controla conformidade ambiental 21 11 16 34 31 47 4,15 1,709 0,412 6 4,0 
A05 Adequação regulamentos ambientais 3 7 12 19 47 72 4,98 1,254 0,252 6 5,0 

TOTAL GERAL 17% 83% 4,72 1,295 0,274 6 5,0 
[DP / I]: Desvio Padrão / Impacto 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

As Práticas Internas de GSCM, compostas pelas assertivas de A01 até A05, 

mostraram que, a maioria delas, tenderam à forte concordância de nas empresas existiam o 

comprometimento da alta direção (A01) e à adequação aos regulamentos ambientais (A05). 

Porém, quanto a suporte aos gerentes e supervisores (A02), sistema de gestão atuante (A03) e 

se a empresa controla as conformidades ambientais com a realização periódica das auditorias 

ambientais (A04), cerca de 30% dos respondentes disseram que não ocorreram na sua 

empresa. A mais evidente, pode ser visto na não realização do controle da conformidade 

ambiental, cuja mediana 4,0. 
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b) Em relação às práticas externas da GSCM 

 

Os resultados são mostrados na Tabela 18. 

 

Tabela 18: Frequência de respostas (em %) atribuídas às assertivas 

ESCALA 

VARIÁVEIS DT 
(1) 

DM 
(2) 

DP 
(3) 

CP 
(4) 

CM 
(5) 

CT 
(6) M

éd
ia

 

D
es

vi
o 

P
ad

rã
o 

[D
P

/M
d]

 

M
od

a 

M
ed

ia
na

 

A06 Exigência ambiental para compras 23 18 23 40 26 30 3,74 1,658 0,444 4 4,0 
A07 Cooperação com fornecedores 9 8 23 30 46 44 4,43 1,439 0,325 5 5,0 
A08 Auditoria ambiental nos fornecedores 60 22 24 22 18 14 2,74 1,721 0,629 1 2,0 
A09 Exige ISO 14001 dos fornecedores 78 15 13 23 11 20 2,59 1,854 0,717 1 2,0 
A10 Coopera produção limpa nos clientes 5 7 18 39 39 52 4,60 1,328 0,289 6 5,0 

TOTAL GERAL 43% 57% 3,62 1,611 0,481 6 4,0 
[DP / I]: Desvio Padrão / Impacto 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

As Práticas Externas de GSCM são observadas por meio das assertivas A06 até A10. 

As respostas foram dispersas nas escalas com 43% dos respondentes que discordaram e 57% 

que concordaram, conforme pode ser visto pela Tabela 18. Mesmo apresentando uma 

concordância em relação à exigência ambiental para compras (A06), a maioria que 

concordaram foi de maneira parcial. A cooperação com fornecedores (A07) foi ligeiramente 

mais concordante do que (A06) e a cooperação na produção limpa nos clientes (A10) 

superior, em termos de concordância, a (A06). Não obstante, foram realizadas poucas 

auditorias ambientais nos fornecedores (A08), como também se exige pouco a certificação 

ISO 14001 dos fornecedores (A09).  

De maneira geral, concordaram com a parceria nas práticas externas, mas não 

concordaram que a empresa acompanhasse as práticas verdes dos seus fornecedores. 

 

c) Em relação à investimento verde 

 

Os resultados são mostrados na Tabela 19. 
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Tabela 19: Frequência de respostas (em %) atribuídas às assertivas 

ESCALA 

VARIÁVEIS DT 
(1) 

DM 
(2) 

DP 
(3) 

CP 
(4) 

CM 
(5) 

CT 
(6) M

éd
ia

 

D
es

vi
o 

P
ad

rã
o 

[D
P

/M
d]

 

M
od

a 

M
ed

ia
na

 

A11 Venda de sucatas e materiais usados 5 1 4 27 38 85 5,17 1,156 0,224 6 6,0 
A12 Investe equipamentos reduzem energia elétrica 7 6 12 22 52 61 4,81 1,353 0,281 6 5,0 
A13 Investe equipamentos reduzem consumo água 11 4 13 23 48 61 4,73 1,453 0,308 6 5,0 
A14 Investe equipamentos que reduzem poluentes 4 1 7 32 63 53 4,93 1,079 0,219 5 5,0 

A15 Mat. Primas menos agressivas ao meio 
ambiente 7 4 9 37 46 57 4,76 1,301 0,273 6 5,0 

TOTAL GERAL 12% 88% 4,88 1,276 0,261 6 5,0 
[DP / I]: Desvio Padrão / Impacto 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

O construto Investimentos Verdes foi ressaltado por meio das assertivas A11 até 

A15. Na Tabela 19, a prática da venda de sucatas e materiais usados (A11), investimento em 

equipamentos que reduzem energia elétrica (A12), investimentos que reduziam o consumo de 

água (A13) e aquisição de matérias-primas menos agressivas ao meio ambiente (A15) foram 

as assertivas que os respondentes concordaram que nas empresas em que trabalhavam as 

praticavam. Investimentos em equipamentos que reduziam poluentes (A14), também houve 

concordância de respostas, embora menos robusta do que nas outras assertivas. 

De maneira geral, os investimentos verdes apresentaram boa concordância quanto à 

prática para a gestão da cadeia de suprimentos verde. 

 

d) Em relação à eco-design e logística reversa 

 

Os resultados são mostrados na Tabela 20. 

 
Tabela 20: Frequência de respostas (em %) atribuídas às assertivas 

ESCALA 

VARIÁVEIS DT 
(1) 

DM 
(2) 

DP 
(3) 

CP 
(4) 

CM 
(5) 

CT 
(6) M

éd
ia

 

D
es

vi
o 

P
ad

rã
o 

[D
P

/M
d]

 

M
od

a 

M
ed

ia
na

 

A16 Produtos que.reduzem consumo de material 23 11 19 36 37 34 3,97 1,669 0,421 5 4,0 
A17 Evita uso de materiais perigosos 8 9 12 30 41 60 4,67 1,439 0,308 6 5,0 
A18 Implantação reciclagem junto aos clientes 18 11 31 44 31 25 3,84 1,513 0,394 4 4,0 
A19 Habilidades técnicas em aspectos ambientais 5 14 19 42 35 45 4,39 1,397 0,318 6 4,5 
A20 Logística reversa no design do produto 23 11 22 38 36 30 3,89 1,639 0,421 4 4,0 

TOTAL GERAL 30% 70% 4,15 1,535 0,372 6 4,0 
[DP / I]: Desvio Padrão / Impacto 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

Na Tabela 20 foram contempladas as assertivas A16 até A20, representando o 

construto, ou  a variável latente Eco-design e Logística Reversa. Segundo os respondentes, a 

maioria, correspondente a 70% do total, concordaram a prática e, somente 30%, discordaram 
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que as empresas onde trabalhavam praticavam ações como aquisição de produtos que 

reduziam o consumo de material (A16), evitava o uso de materiais perigosos (A17), 

implantavam o processo de reciclagem junto aos seus clientes (A18), as habilidades técnicas 

dos funcionários da empresa incluiam aspectos ambientais (A19) e, que a logística reversa 

estava contemplada no design do produto que comercializa (A20).  

Portanto, houve evidência de concordância, em média de 70% dos respondentes, com 

o construto Eco-design e Logística Reversa para a gestão da cadeia de suprimentos verde. 

 

e) Em relação a reatividade corporativa 

 

Os resultados são mostrados na Tabela 21. 

 

Tabela 21: Frequência de respostas (em %) atribuídas às assertivas 

ESCALA 

VARIÁVEIS DT 
(1) 

DM 
(2) 

DP 
(3) 

CP 
(4) 

CM 
(5) 

CT 
(6) M

éd
ia

 

D
es

vi
o 

P
ad

rã
o 

[D
P

/M
d]

 

M
od

a 

M
ed

ia
na

 

A21 Cumprimento da legislação ambiental 2 3 3 13 30 109 5,46 1,002 0,184 6 6,0 
A22 Minimiza o passivo ambiental 3 2 4 12 44 95 5,36 1,030 0,192 6 6,0 
A23 Aumento exigências legislação ambiental 1 2 5 16 50 86 5,31 0,940 0,177 6 6,0 
A24 Participação em entidades de classe 13 10 19 35 41 42 4,29 1,528 0,356 6 5,0 
A25 Mesmo padrão dos seus concorrentes 1 14 0 33 41 71 5,04 1,051 0,209 6 5,0 

TOTAL GERAL 10% 90% 5,09 1,130 0,223 6 6,0 
[DP / I]: Desvio Padrão / Impacto 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

O Perfil Reativo Corporativo foram percebidas por meio das assertivas A21 até A25. 

Observou-se que os respondentes tenderam a ser concordante com as assertivas apresentadas, 

em cerca de 90% deles. Isto significou que as empresas, cumpriam a legislação ambiental 

(A21), minimizavam o passivo ambiental (A22), concordavam em aumentar as exigências 

sobre legislação ambiental (A23) e atendiam às questões ambientais com os mesmos padrões 

dos seus principais concorrentes (A25). Em relação à participação ativa em entidades de 

classe (A24), apesar de a maioria concordar, já existe uma dispersão maior, como pode ser 

constatado na Tabela 21.  

 

f) Em relação à pró-atividade corporativa 

 

Os resultados são mostrados na Tabela 22. 
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Tabela 22: Frequência de respostas (em %) atribuídas às assertivas 

ESCALA 

VARIÁVEIS DT 
(1) 

DM 
(2) 

DP 
(3) 

CP 
(4) 

CM 
(5) 

CT 
(6) M

éd
ia

 

D
es

vi
o 

P
ad

rã
o 

[D
P

/M
d]

 

M
od

a 

M
ed

ia
na

 

A26 Melhora a imagem junto a sociedade 3 1 9 20 48 79 5,16 1,087 0,211 6 5,0 
A27 Funcionários priorizam questões ambientais 4 4 23 37 46 46 4,59 1,250 0,272 5 5,0 
A28 Gerentes priorizam questões ambientais 4 6 29 33 48 40 4,47 1,283 0,287 5 5,0 
A29 Alta direção prioriza questões ambientais 3 5 22 40 47 43 4,58 1,216 0,266 5 5,0 
A30 Referência no segmento industrial 9 11 20 44 36 40 4,29 1,435 0,334 4 4,0 

TOTAL GERAL 19% 81% 4,62 1,259 0,274 6 5,0 
[DP / I]: Desvio Padrão / Impacto 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

Na Tabela 22, observou-se que o Perfil Pró-ativo Corporativo, avaliadas pelas 

assertivas A26 até A30, de que nas empresas, houve concordância com relação ao construto 

numa porcentagem de 81% do total da amostra, especialmente na melhoria da imagem da 

organização perante a sociedade (A26). Nas demais assertivas, relacionadas aos funcionários 

(A27), gerentes (A28) e alta direção (A29), evidenciou-se a tendência em priorizar as 

questões ambientais com uma média de 35% no lado concordante da escala. Além disso, os 

respondentes enxergavam que as empresas, é uma referência no segmento industrial em que 

participavam (A30). 

 

g) Em relação ao desempenho econômico 

 

Os resultados são mostrados na Tabela 23. 

 

Tabela 23: Frequência de respostas (em %) atribuídas às assertivas 

ESCALA 

VARIÁVEIS DT 
(1) 

DM 
(2) 

DP 
(3) 

CP 
(4) 

CM 
(5) 

CT 
(6) M

éd
ia

 

D
es

vi
o 
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o 

[D
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d]

 

M
od

a 

M
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n

a 

A31 Reduziu custo energia nos 2 últimos anos 7 6 17 32 46 52 4,63 1,363 0,295 6 5,0 
A32 Diminuiu taxa resíduos nos 2 últimos anos 15 6 18 36 41 44 4,34 1,537 0,354 6 5,0 
A33 Reduziu descarga resíduos nos 2 últim. anos 15 6 15 39 42 43 4,35 1,522 0,350 6 5,0 
A34 Ganhou com reciclagem nos 2 últimos anos 14 4 15 35 43 49 4,48 1,505 0,336 6 5,0 
A35 Aumentou a margem lucro 2 últimos anos 25 8 24 40 33 30 3,86 1,646 0,426 4 4,0 
A36 Aumentou investimentos 2 últimos anos 19 10 22 40 35 34 4,03 1,594 0,396 4 4,0 
A37 Aumentou custo operacional 2 últimos anos 28 18 30 32 35 17 3,49 1,618 0,463 5 4,0 
A38 Aumentou custo treinamento 2 últim. anos 25 13 41 32 28 21 3,55 1,581 0,445 3 4,0 
A39 Aumentou custo matéria-prima 2 últim. anos 31 15 34 34 28 18 3,42 1,623 0,475 3 3,0 
A40 Aumentou gastos conscientização 2 últim anos 36 20 32 33 22 17 3,23 1,644 0,510 1 3,0 

TOTAL GERAL 36% 64% 3,94 1,565 0,405 6 4,0 
[DP / I]: Desvio Padrão / Impacto 
Fonte: Dados da pesquisa 
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O construto Desempenho Econômico foi composto por 10 variáveis observáveis, 

dadas pelas assertivas de A31 até A40, sob a perspectiva de dois últimos anos. O 

Desempenho Econômico foi subdivididos em duas partes: a primeira, relacionado ao 

construto Desempenho Econômico Positivo, composto pelas assertivas de A31 até A35. Neste 

sub-construto, as empresas pesquisadas reduziram o custo de energia (A31), diminuiram a 

taxa de resíduos (A32), reduziram a descarga de resíduos (A33), ganharam com reuso, 

reciclagem e diminuição do descarte de produtos e embalagens (A34) e melhoraram a sua 

margem de lucro ao adotar a gestão ambiental (A35). 

A segunda, relacionado ao construto Desempenho Econômico Negativo, composto 

pelas assertivas de A36 até A40, notou-se que aumentaram os investimentos para fabricar e 

comercializar produtos ambientalmente corretos (A36), aumentaram os custos operacionais 

quando passaram a realizar a gestão ambiental (A37), não obstante, os custos de treinamento 

de funcionários não aumentaram para gerir corretamente a GSCM (A38). As respostas quanto 

aos aumentos de custo devido a compra de materiais ambientalmente amigáveis (A39) e os 

aumentos de gastos com a conscientização ambiental dos clientes, fornecedores e da 

sociedade (A40) foram bastante distribuídos, conforme pode ser observado pela mediana 

igual a 3,0, como se pode notar pela Tabela 23. 

Nesta análise, cumpre salientar, que as escalas das variáveis A36 até A40 foram 

invertidas, pois elas possuíam sentido negativo comparado com o restante das variáveis. 

Obviamente, ao comparar com a análise sem inversão de escalas a única diferença foram os 

sinais dos valores dessas variáveis que ficaram negativos, dificultando a análise. 

 

h) Em relação ao desempenho ambiental 

 

Os resultados são mostrados na Tabela 24. 

 

Tabela 24: Frequência de respostas (em %) atribuídas às assertivas 

ESCALA 

VARIÁVEIS DT 
(1) 

DM 
(2) 

DP 
(3) 

CP 
(4) 

CM 
(5) 

CT 
(6) M

éd
ia

 

D
es

vi
o 

P
ad

rã
o 

[D
P

/M
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M
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A41 Reduziu poluentes nos 2 últimos anos 15 3 15 38 34 55 4,49 1,644 0,344 6 5,0 
A42 Reduziu uso água nos 2 últimos anos 21 4 17 31 36 51 4,31 1,542 0,389 6 5,0 
A43 Reduziu resíduos sólidos 2 últimos anos 16 5 16 36 36 51 4,40 1,575 0,358 6 5,0 
A44 Reduziu frequência de acidentes 2 últim. anos 21 5 7 20 38 69 4,60 1,724 0,375 6 5,0 
A45 Melhorou atividades operacionais 2 últim. anos 12 4 12 35 48 49 4,56 1,439 0,315 6 5,0 

TOTAL GERAL 22% 78% 4,47 1,588 0,356 6 5,0 
[DP / I]: Desvio Padrão / Impacto 
Fonte: Dados da pesquisa 
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O construto Desempenho Ambiental foi percebido pelas assertivas de A41 até A45, e 

referiu-se aos dois últimos anos. Notou-se que a maioria dos respondentes tenderam a 

concordar que na empresa em que trabalhavam reduziu as emissões de poluentes ao adotar a 

gestão ambiental (A41), reduziram o uso de águas residuais com a implantação da gestão 

ambiental (A42), reduziram os resíduos sólidos ao efetuar a gestão ambiental (A43), 

reduziram a frequência de acidentes ambientais com a adoção da gestão ambiental (A44) e 

com a adoção da gestão ambiental melhoraram as atividades operacionais (A45), obtendo 

assim, uma mediana igual a 5,0  para desempenho ambiental, conforme pode se ver na Tabela 

24.  

 

i) Em relação ao desempenho operacional 

 

Os resultados são mostrados na Tabela 25. 

 

Tabela 25: Frequência de respostas (em %) atribuídas às assertivas 

ESCALA 

VARIÁVEIS DT 
(1) 

DM 
(2) 

DP 
(3) 

CP 
(4) 

CM 
(5) 

CT 
(6) M
éd
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A46 Diminuiu sucatas nos 2 últimos anos 19 10 23 35 40 33 4,04 1,598 0,396 5 4,0 
A47 Melhorou a qualidade nos 2 últimos anos 19 10 17 41 37 36 4,09 1,601 0,391 4 4,0 
A48 Melhorou uso recursos produtivos 2 últim. anos 20 7 18 32 39 44 4,22 1,651 0,391 6 5,0 
A49 Minimizou não conformidades 2 últim. anos 11 4 15 34 53 43 4,52 1,401 0,310 5 5,0 
A50 Melhorou qualidade dos registros 2 últim. anos 13 4 14 25 56 48 4,57 1,469 0,322 5 5,0 

TOTAL GERAL 26% 74% 4,29 1,547 0,362 6 5,0 
[DP / I]: Desvio Padrão / Impacto 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

A Tabela 25 apresenta o construto Desempenho Operacional, observadas por meio 

das assertivas A46 até A50. A maioria dos respondentes concordaram que a empresa teve um 

bom desempenho operacional nos dois últimos anos ao adotar a gestão ambiental. Assim, 

houve concordância de que a taxa de sucatas diminuiu ao participar da GSCM (A46), 

melhorou a qualidade dos produtos e serviços que a empresa comercializava (A47), melhorou 

a utilização da capacidade operacional, isto é, o uso eficaz dos recursos produtivos (A48), 

atingiu as metas de minimizar e eliminar as não conformidades dos produtos (A49) e 

melhorou a qualidade dos registros, análise e soluções das reclamações dos clientes (A50). 
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Em Resumo:  

A análise descritiva dos construtos e indicadores revelaram que: a) a maioria dos 

construtos apresentaram respostas no lado concordante da escala. As respostas variaram entre 

57% a 90%; b) as práticas internas relacionadas à auditoria ambiental (A08) e exigência de 

ISO 14001 (A09), ambas de fornecedores se situaram no lado discordante e; c) gastos com 

conscientização ambiental (A40), ainda não são praticas usuais. 

Após ter tido um panorama geral, descritivo, sobre a gestão da cadeia de suprimentos 

verde nas indústrias químicas brasileiras, prosseguiu-se na direção da validação das medidas e 

escalas do modelo de mensuração. Para tanto, utilizou-se da análise estatística multivariada, a 

técnica da modelagem em equações estruturais. 

 

 

6.2 ANÁLISE MULTIVARIADA 

 

 

A estratégia para a validação do modelo de mensuração foi a da modelagem 

confirmatória, na qual se especificou um só modelo para avaliar a sua significância estatística 

(HAIR JR. et al., 2005a). 

 

 

6.2.1 Validação das medidas e escalas 

 

 

Para a validação da medida e escalas do modelo teórico, foram utilizadas a validade 

de construtos, confiabilidade, convergência e discriminante. 

A validação de construtos se deu por meio da análise da estrutura dos dados 

coletados, constituído de 50 variáveis representando as nove dimensões do modelo teórico, 

mostrado na Figura 9. Para tanto,  utilizou-se da técnica multivariada da fatorial exploratória, 

o método dos componentes principais, para analisar a estrutura das interrelações (ou 

correlações) entre as variáveis, e assim, definir um conjunto de variáveis latentes comuns, 

denominada de fatores, obtido pelo método de rotação Varimax, porque é a que fornece uma 

clara separação entre os fatores, buscando um menor conjunto possível de fatores, conforme 

Malhotra (2006). Os resultados da análise fatorial exploratória são mostrados na Tabela 26.  
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Tabela 26: Análise Fatorial Exploratória - Componentes Principais 

COMPONENTES PRINCIPAIS 
COMUNA 
LIDADES VARIÁVEIS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
A01 0,060 0,741 0,201 0,133 0,234 0,043 -0,158 -0,027 0,078 -0,024 0,192 0,737 
A02 0,120 0,711 0,280 0,181 0,049 0,040 -0,061 -0,084 0,270 -0,098 -0,077 0,735 
A03 0,281 0,601 0,067 0,326 0,094 0,201 -0,033 0,052 0,282 -0,133 -0,002 0,701 
A04 0,224 0,377 -0,101 0,408 -0,048 0,451 0,075 -0,117 0,075 -0,130 -0,029 0,618 P

rá
ti

ca
s 
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S
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A05 0,109 0,415 0,178 0,496 0,132 0,262 0,078 0,121 0,207 -0,094 -0,205 0,661 
A06 0,174 0,164 -0,016 0,035 0,081 0,523 -0,150 0,358 0,360 -0,001 0,181 0,651 
A07 0,118 0,199 0,061 0,133 0,042 0,160 0,089 0,272 0,733 0,030 0,248 0,784 
A08 0,245 0,148 0,156 0,160 0,134 0,704 0,052 0,187 0,141 0,088 -0,004 0,711 
A09 0,059 0,092 0,106 0,080 0,199 0,785 0,166 0,086 0,042 0,071 -0,014 0,727 P

rá
ti

ca
s 

 
E
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s 

 
d

e 
G
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A10 0,159 0,240 0,230 0,141 0,007 0,168 0,026 0,041 0,694 -0,070 0,047 0,675 
A11 0,137 0,078 0,223 0,122 -0,050 0,024 0,061 -0,041 0,191 -0,004 0,821 0,808 
A12 0,272 0,235 0,725 0,052 0,053 0,041 0,070 -0,008 0,097 -0,064 0,091 0,689 
A13 0,298 0,112 0,745 0,005 0,003 0,092 0,158 0,139 -0,072 0,061 0,076 0,725 
A14 0,258 0,192 0,663 0,244 -0,014 -0,030 0,050 0,057 0,225 0,157 0,073 0,690 

In
ve

st
im

en
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s 
V

er
d

es
 

A15 0,156 0,189 0,712 0,144 0,074 0,111 0,028 0,240 0,120 -0,001 0,042 0,680 
A16 0,040 0,159 0,436 0,101 0,196 0,196 0,031 0,623 0,060 -0,066 -0,034 0,702 
A17 0,072 0,072 0,410 0,331 -0,028 0,144 0,074 0,354 0,114 -0,467 0,086 0,678 
A18 0,261 -0,038 0,263 0,215 0,202 -0,081 0,211 0,528 0,245 -0,143 -0,085 0,643 
A19 0,148 0,455 0,108 0,274 0,077 -0,007 0,206 0,231 0,449 0,145 -0,113 0,652 

E
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L
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A20 0,133 0,154 0,042 0,092 0,027 0,191 0,069 0,692 0,125 0,121 0,005 0,603 
A21 0,020 0,179 0,234 0,703 0,163 0,251 0,025 0,023 0,140 -0,003 0,067 0,697 
A22 0,083 0,280 0,321 0,653 0,043 0,151 0,277 0,023 0,066 0,030 0,004 0,722 
A23 0,108 0,257 -0,053 0,737 0,124 -0,012 0,073 0,155 0,077 0,001 0,225 0,725 
A24 0,020 0,216 0,240 0,224 0,116 0,260 0,151 0,142 0,005 0,618 0,024 0,662 

P
er
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A25 0,203 0,270 0,139 0,597 0,128 -0,025 -0,135 0,037 0,183 0,306 0,005 0,653 
A26 0,425 0,303 0,063 0,609 0,066 -0,002 -0,085 0,139 -0,119 -0,041 -0,049 0,696 
A27 0,184 0,675 0,087 0,360 -0,021 0,025 0,249 0,216 0,112 0,154 -0,049 0,775 
A28 0,100 0,805 0,228 0,174 0,045 0,125 0,202 0,154 0,066 0,130 0,025 0,845 
A29 0,085 0,823 0,091 0,247 0,116 0,169 0,163 0,125 -0,025 0,114 0,110 0,863 

P
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l 
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de
 

C
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A30 0,336 0,437 0,125 0,453 0,126 0,111 0,186 0,263 0,187 0,119 -0,017 0,707 
A31 0,493 0,158 0,447 0,272 0,156 -0,075 0,104 0,102 0,083 0,130 -0,017 0,617 
A32 0,737 0,079 0,276 0,065 0,019 0,027 -0,103 0,245 0,099 0,163 -0,050 0,742 
A33 0,772 0,048 0,177 0,129 0,137 0,028 -0,084 0,251 0,053 0,133 -0,065 0,761 
A34 0,739 -0,009 0,015 0,076 0,071 0,112 0,063 0,227 -0,179 -0,068 0,305 0,755 
A35 0,703 0,186 0,092 0,041 0,039 0,138 0,113 0,077 0,081 -0,223 0,093 0,643 
A36 0,563 0,188 0,207 0,122 0,299 0,012 0,146 0,049 0,260 -0,257 -0,115 0,670 
A37 0,162 0,064 -0,004 0,081 0,822 0,096 0,037 0,128 -0,058 0,050 0,024 0,747 
A38 0,169 0,206 0,018 0,019 0,836 0,044 0,059 0,056 0,084 0,058 -0,006 0,790 
A39 0,205 0,009 -0,013 0,087 0,840 0,081 0,047 0,066 0,013 -0,010 0,057 0,772 

D
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E
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m
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A40 0,197 0,035 0,164 0,158 0,650 0,133 0,237 0,045 0,057 -0,049 -0,206 0,638 
A41 0,514 0,124 0,265 0,161 0,533 0,062 0,044 -0,177 0,044 0,170 0,069 0,732 
A42 0,714 -0,042 0,346 0,105 0,153 0,119 0,143 -0,067 0,084 0,203 -0,082 0,760 
A43 0,718 0,004 0,366 0,173 0,159 0,050 0,154 -0,105 0,182 0,130 -0,018 0,793 
A44 0,590 0,159 0,411 0,050 0,115 0,247 0,236 -0,167 0,006 0,030 0,115 0,717 

D
es
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p

en
ho

 
A

m
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l 

A45 0,695 0,206 0,053 0,182 0,386 0,139 0,205 -0,082 0,063 -0,020 -0,018 0,783 
A46 0,712 0,229 0,057 0,024 0,129 -0,006 0,215 0,147 0,134 -0,174 0,203 0,736 
A47 0,653 0,134 0,033 0,073 0,311 0,104 0,351 0,013 0,093 -0,056 0,030 0,695 
A48 0,529 0,169 -0,029 0,188 0,246 0,168 0,453 0,019 0,167 -0,003 -0,096 0,676 
A49 0,260 0,135 0,124 0,025 0,197 0,007 0,760 0,073 0,038 -0,094 0,097 0,744 
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o 

O
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A50 0,293 0,045 0,206 0,073 0,082 0,162 0,741 0,105 0,039 0,200 0,002 0,770 

              

EIGENVALUE 7,446 5,009 4,045 3,960 3,717 2,333 2,307 2,252 2,160 1,290 1,234 
α-Cronbach 0,935 0,927 0,847 0,817 0,869 0,731  0,688    

AVE 14,893 10,018 8,089 7,919 7,433 4,667 4,615 4,505 4,320 2,580 2,467 
AVE Acumulada 14,893 24,911 33,000 40,919 48,353 53,020 57,634 62,139 66,459 69,039 71,506 

Variável Latente 
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KMO / MSA (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) = 0,879; n = 160 casos 
Bartlett's Test of Sphericity - Approx. Chi-Square = 5.844,081; df. 1,225; Sig. 0,000 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Observou-se que o índice de KMO / MSA resultou no valor de 0,879, e o de 

esfericidade de Bartlet mostrou significância estatística (α ≤ 0,0001). Estes resultados 

denotaram a adequação da amostra à aplicação da técnica e existencia de correlações entre as 

variáveis. Todos os fatores apresentaram eigenvalues maior do que 1, explicando juntos, 

71,5% das variações das medidas originais. Observou-se, ainda, que somente sete fatores 

possuíam confiabilidade, dado pelo α-Cronbach, maior do que 0,6, considerado, segundo Hair 

Jr. et al. (2005b) como aceitável. 

Ponto importante a ser observado nesta análise foi a junção do construto Perfil Pró-

atividade Corporativa com o construto Práticas Internas da GSCM. Além disso, reduziu-se o 

número de assertivas de 50 para 26 medidas. Essa redução se deveu ao fato das variáveis 

estarem isoladas nos construtos, pertenciam a fatores de confiabilidade menor do que 0,6 

decorrentes da baixa correlação entre seus indicadores ou por entender que as variáveis 

poderiam ter sido respondidas de maneira equivocada. 

Assim, após essa remoção dessas variáveis e a incorporação do construto Perfil Pró-

atividade Corporativa com o construto Práticas Internas da GSCM, procedeu-se uma nova 

análise fatorial, agora sob a perspectiva confirmatória, para extrair os sete fatores ou 

componentes principais obtidos na análise fatorial exploratória. 

Não obstante, o agrupamento das medidas, não ocorreu como fora previsto. As 

assertivas A06 e A31 ficaram isoladas. Assim, estas assertivas foram descartadas e procedeu-

se uma nova análise fatorial confirmatória para extrair os sete fatores. 

Os resultados são apresentados na Tabela 27. 
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Tabela 27: Análise Fatorial Confirmatória 

COMPONENTES PRINCIPAIS 
COMUNA 
LIDADES VARIÁVEIS 

1 2 3 4 5 6 7  
A01 0,031 0,772 0,160 0,186 0,111 0,038 -0,036 0,672 
A02 0,111 0,755 0,255 0,032 0,170 0,011 -0,041 0,680 

P
rá

ti
ca

s 
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A03 0,306 0,669 0,025 0,080 0,287 0,151 0,086 0,660 
A08 0,258 0,184 0,151 0,125 0,154 0,250 0,680 0,688 
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A09 0,099 0,117 0,084 0,186 0,082 0,116 0,852 0,812 
A12 0,223 0,263 0,751 0,065 0,010 0,032 0,095 0,698 
A13 0,256 0,105 0,775 0,016 0,007 0,157 0,161 0,729 
A14 0,233 0,236 0,683 -0,008 0,284 0,173 -0,080 0,694 

In
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V
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A15 0,146 0,234 0,668 0,071 0,169 0,324 0,044 0,662 
A16 0,023 0,192 0,364 0,175 0,081 0,688 0,148 0,702 
A18 0,304 0,026 0,192 0,208 0,196 0,606 -0,029 0,579 
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A20 0,141 0,167 0,019 0,013 0,082 0,702 0,232 0,601 
A21 0,042 0,251 0,183 0,140 0,711 0,095 0,243 0,692 
A22 0,130 0,328 0,278 0,036 0,692 0,041 0,263 0,752 
A23 0,162 0,321 -0,107 0,089 0,759 0,168 -0,028 0,753 P
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A25 0,147 0,309 0,170 0,123 0,613 0,080 -0,068 0,549 
A27 0,210 0,691 0,086 0,003 0,311 0,174 0,132 0,673 
A28 0,119 0,811 0,234 0,059 0,156 0,116 0,172 0,797 
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C
or

po
ra

ti
va

A29 0,119 0,833 0,076 0,105 0,214 0,067 0,215 0,821 
A32 0,679 0,079 0,304 0,013 0,082 0,297 -0,059 0,659 
A33 0,739 0,046 0,196 0,134 0,142 0,279 -0,042 0,704 
A34 0,752 -0,016 0,033 0,047 0,020 0,214 0,080 0,621 
A35 0,736 0,208 0,124 0,043 -0,005 0,056 0,072 0,610 
A37 0,157 0,066 -0,002 0,830 0,059 0,127 0,091 0,746 
A38 0,168 0,218 0,036 0,840 0,021 0,055 0,033 0,787 
A39 0,218 0,024 -0,009 0,846 0,088 0,070 0,053 0,779 
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A40 0,212 0,042 0,181 0,692 0,140 0,058 0,152 0,604 
A42 0,677 -0,043 0,436 0,162 0,180 -0,041 0,084 0,717 
A43 0,687 0,017 0,463 0,175 0,232 -0,058 0,009 0,774 
A44 0,608 0,171 0,470 0,120 0,095 -0,169 0,209 0,715 

D
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A45 0,720 0,221 0,090 0,380 0,179 -0,063 0,146 0,777 
A46 0,773 0,260 0,083 0,124 -0,003 0,158 -0,016 0,712 
A47 0,725 0,167 0,054 0,316 0,074 0,014 0,163 0,689 
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A48 0,617 0,202 0,007 0,281 0,139 -0,010 0,301 0,611           

EIGENVALUE 6,206 4,437 3,413 3,255 2,629 1,992 1,787 
α-Cronbach 0,932 0,909 0,847 0,869 0,817 0,688 0,767 

AVE 18,254 13,051 10,039 9,573 7,732 5,860 5,257 
AVE 

Acumulada 18,254 31,305 41,344 50,917 58,649 64,509 69,766 
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                      KMO / MSA (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) = 0,878; n = 160 casos 
                      Bartlett's Test of Sphericity - Approx. Chi-Square = 3.833,783; df. 561; Sig. 0,000 
                      Fonte: Dados da pesquisa 

 

Observou-se, pela Tabela 27, que o índice KMO / MSA igual a 0,878 e o nível de 

significância estatística, dado pelo teste de Bartlett foi igual a 0,000, ambos resultados 

denotaram os dados como adequados à aplicação da análise fatorial e a presença de 

correlações não nula entre as variáveis. Os sete componentes principais investigados estão 

identificados, em negrito, na Tabela 27. Percebeu-se, ainda, uma estrutura fatorial com 

eigenvalues maior do que 1, variância explicada de 69,8%. Dessa forma, a análise fatorial 
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continuou válida, pois nessa nova análise os valores apresentados foram de carga fatorial 

acima de 0,4 e Alpha de Cronbach acima de 0,6, o que está de acordo com os parâmetros 

considerados por Hair Jr. et al. (2005a) e Hair Jr. et al. (2005b) respectivamente. 

Cumpre salientar, que Hair Jr. et al. (2005a) recomendam três indicadores por 

construto porque exige-se estimativas de confiabilidade. O emprego de dois indicadores 

aumentam as chances de uma solução impraticável, apesar de Schumaker e Lomax (1996) 

mencionarem que se devem ter no mínimo duas medidas para cada construto.  

Portanto, após a realização da análise fatorial confirmatória, verificou-se que o 

componente 1 reuniu informações relativas às variáveis A32, A33, A34, A35, A42, A43, A44, 

A45, A46, A47 e A48 que foi chamado de Eficiência Ambiental.  

O componente 2, com as variáveis A01, A02, A03, A27, A28 e A29, foi denominado 

de Boas Práticas de GSCM.  

Enquanto o componente 3 foi formado pelas variáveis A12, A13, A14 e A15 

chamado de Investimentos Verdes.  

O componente 4 foi formado pelas variáveis A37, A38, A39 e A40 e nomeado de 

Eficiência Econômica.  

Quanto ao componente 5, se formou pelo agrupamento das variáveis A21, A22, A23 

e A25 e denominado como Reatividade Corporativa.  

As variáveis A16, A18 e A20 formaram o componente 6, denominado como Eco-

design e Logística Reversa.  

Finalmente o componente 7 foi constituído pelas variáveis A08 e A09 e chamado de 

Práticas Externas de GSCM. Além disso, observou-se que após a depuração das nove 

variáveis originais e manifestações coletadas junto aos respondentes, pela aplicação da análise 

fatorial confirmatória, restaram sete, como pode ser visto na Tabela 27. 

Na Tabela 28 é apresentado um resumo das medidas originais, finais e 

confiabilidade. 
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Tabela 28: Medidas originais, finais e confiabilidade 

Medidas Originais Medidas Finais 
CP Itens COMPONENTES α CP Itens COMPONENTES α 
1 5 Práticas Internas de GSCM 0,820 3 

2 5 
Perfil Pró-atividade 
Corporativa 

0,892 
1 

3 
Boas práticas de GSM 0,909 

3 5 Práticas Externas de GSCM 0,769 2 2 Práticas Externas de GSCM 0,767 
4 5 Investimentos Verdes 0,815 3 4 Investimentos Verdes 0,847 

5 5 
Eco-design e Logística 
Reversa 

0,749 4 3 
Eco-design e Logística 
Reversa 

0,688 

6 5 
Perfil Reatividade 
Corporativa 

0,781 5 4 
Perfil Reatividade 

Corporativa 
0,817 

5 
Desempenho  
Econômico 
Negativo 

0,848 6 4 Eficiência Econômica 0,869 

7 

5 D
es

em
pe

nh
o 

E
co

nô
m

ic
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Desempenho  
Econômico 
Positivo 

0,852 4 

8 5 Desempenho Ambiental 0,900 4 
9 5 Desempenho Operacional 0,850 

7 

3 

Eficiência Ambiental 0,932 

 50 ←              TOTAL     34 ←           TOTAL 
     Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Assim, o modelo teórico mostrado na Figura 8, foi modificado conforme é mostrado 

na Figura 12. 

 

 
Figura 12: Novo modelo teórico 
Fonte: O autor 
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Após a validação dos construtos e da confiabilidade efetuado pelo exame de 

consistência interna dos construtos pelo coeficiente Alpha (α) de Cronbach, prosseguiu-se na 

validação convergente das medidas e escalas do modelo teórico de mensuração. Observou-se 

que todas as variáveis latentes medidas por indicadores reflexivos apresentaram valores de 

variância média extraída superior e cargas fatoriais acima de 0,6 conforme se pode ver na 

Tabela 27. Segundo Fornell e Larcker (1981), o índice de variância média extraída reflete a 

porcentagem de variância dos itens que é capturada pelo respectivo fator e o seu valor deve 

ser superior a 0,5 para garantir que o fator contribui significativamente para seus indicadores.  

A validade discriminante foi avaliada pelas cargas cruzadas, segundo a abordagem 

de Fornell e Larcker (1981). A abordagem de Fornell e Larcker (1981) propõe que a variância 

extraída para cada dimensão deve ser maior que o quadrado da correlação entre a dimensão e 

qualquer outra dimensão, o que caracteriza a variância compartilhada. Observou-se que em 

todos os casos, que a raiz quadrada da variância média extraída é superiores à correlação entre 

os construtos, denotando assim, que a escala foi suficientemente diferente para garantir que as 

variáveis latentes não são agrupadas.   

Na Tabela 29 são mostrados os valores da correlação entre os contrutos, e na 

diagonal, a raiz quadrada da variância média extraída. 

 

Tabela 29: Correlação entre as variáveis 
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Ambiental 0,863          
E Desig/L Reversa 0,329 0,785         
Eco Negativo 0,462 0,326 0,849        
Eco Positivo 0,762 0,416 0,343 0,829       
Inv Verde 0,571 0,504 0,217 0,486 0,832      
Operacional 0,734 0,374 0,469 0,688 0,402 0,878     
Praticas Externas 0,396 0,413 0,346 0,340 0,333 0,376 0,900    
Praticas Internas 0,388 0,349 0,254 0,308 0,435 0,383 0,340 0,870   
Pró-atividade 0,344 0,372 0,259 0,320 0,453 0,390 0,371 0,686 0,935  
Reatividade 0,426 0,405 0,295 0,313 0,453 0,359 0,385 0,576 0,603 0,805 

       Fonte: Dados da pesquisa 
 

Segundo Hair et al. (2005a) a análise fatorial confirmatória é particularmente útil na 

validação de escalas para a mensuração de construtos específicos. Não obstante, a técnica da 

modelagem em equações estruturais permite um teste estatístico da qualidade de ajuste para a 

solução fatorial confirmatória proposta. 
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Por conta disso, buscou-se na modelagem de equações estruturais, a estratégia da 

modelagem confirmatória (HAIR JR. et al., 2005a) para avaliar a significância estatística do 

modelo teórico. 

 

 

6.3 AVALIAÇÃO DAS RELAÇÕES ESTRUTURAIS DO MODELO  

 

 

A modelagem em equações estruturais, construído por meio do software 

SMARTPLS é mostrada na Figura 13. 

 

 
Figura 13: Coeficientes de correlações do modelo 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Pela Figura 13, constatou-se que a carga fatorial da relação entre GSCM e Perfil 

Verde possuia o valor de 0,670, indicando uma alta relação de causalidade, cujo limites 

variam entre -1 e 1. Enquanto a relação entre GSCM e Desempenho foi moderada (0,552), e a 

relação Perfil Verde e Desempenho foi muito baixa (0,054). 

Ainda foram observadas pela Figura 13 que as variáveis independentes, dadas pela 

GSCM e Perfil Verde, explicavam 34,7% da variável dependente, dada pelo Desempenho. 
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Essa relação causal pode ser explicada pelo recorte teórico adotado para a mensuração do 

GSCM nesse estudo.  

Para avaliar a significância estatística do modelo de mensuração, utilizou-se do teste 

de distribuição t de Student. Aplicou-se o software SMARTPLS, parametrizado para uma 

amostra de 160 casos e bootstrapping (n = 1000 reamostragens). Na Figura 14 são mostrados 

os valores da distribuição t. 

 

 
Figura 14: Valores de t de Student para o modelo 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

Notou-se pela Figura 14, a única ocorrência com valores inferiores a 1,96 (crítico 

para nível de significância, α ≤ 0,05) foi na relação estrutural entre Reatividade e 

Desempenho, com um valor igual a 1,437. As demais relações estruturais apresentaram 

valores de t em nível de signficância inferiores a 0,05, indicando aceitação das relações 

estruturais definidas no modelo teórico. 

Portanto, finalizado a aplicação da modelagem em equações estruturais, prosseguiu-

se nas análises da aceitação ou rejeição das hipóteses formuladas pelo modelo de mensuração. 

A seguir são discutidos os resultados. 
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6.4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Após diversos modelos processados no software SMARTPLS e modificados 

conforme o procedimento sugerido por Hussey e Eagan (2007), os parâmetros de 

confiabilidade apresentados e o modelo conceitual robusto fundamentado na revisão 

bibliográfica permitem a verificação das três hipóteses levantadas com relação aos construtos 

e suas limitações, apresentadas no capítulo que trata da metodologia. 

No modelo estimado, a GSCM apresenta-se com boas cargas fatoriais em geral, 

estando dentro dos parâmetros aceitáveis de 0,7. 

O fato de o construto Pró-atividade Corporativa estar relacionado com as Práticas 

Internas de GSCM pode ser explicado pelo fato de que as empresas com o perfil pró-ativo 

tendem a iniciar as suas mudanças em suas práticas internas, o que também pode ser 

constatado em uma das passagens onde se manteve o modelo conforme a teoria inicial, isto é, 

a Pró-atividade Corporativa sendo uma variável observável da variável latente Perfil Verde 

em conjunto com a outra variável observável a Reatividade Corporativa a relação Perfil Verde 

e Desempenho esteve fraca como no modelo final, portanto, há um forte indício de que a Pró-

atividade Corporativa componha o construto GSCM e faça parte do construto Práticas 

Internas de GSCM. 

O construto Perfil Verde agora somente com a variável observável Reatividade 

Corporativa também apresenta a carga fatorial aceitável acima de 0,7. 

No modelo, o Desempenho também apresenta uma boa carga fatorial acima de 0,7. 

Neste item observou-se claramente a dificuldade em acompanhar todas as variáveis 

manifestas (indicadores) e seus construtos, o que confirma a praticidade da regra de utilização 

apresentada por Hair Jr. et al. (2005a) de no mínimo três e no máximo sete indicadores.  

Apenas as variáveis que compõem o construto Desempenho Econômico Negativo é 

que se agruparam de forma a poder observar o referido construto. Enquanto as variáveis A32, 

A33, A34 e A35 (Desempenho Econômico Positivo), as variáveis A42, A43, A44 e A45 

(Desempenho Ambiental) e as variáveis A46, A47 e A48 (Desempenho Operacional) se 

agruparam para fornecer a variável latente Eficiência Ambiental constituída por 11 variáveis, 

o que em parte pode ser explicado pelo recorte teórico quanto ao construto Desempenho, não 

necessariamente o bom desempenho é causado pela boa Gestão Ambiental, mas por uma série 

de outras variáveis que podem influenciar no resultado. 
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Para melhor esclarecimento, devemos retornar aos estudos de Tocchetto e Tocchetto 

(2004) que analisaram todo o processo de implantação do SGA contemplando os impactos 

ambientais, ações obrigatórias, tratamento dos efluentes, programas de reusos, estratégias de 

gestão ambiental, ações implementadas e os indicadores ambientais. Perceberam benefícios 

indiretos, tais como: redução de custos de tratamento da água, segurança no cumprimento da 

legislação, diminuição dos passivos ambientais e melhoria da estrutura organizacional. 

Outra possível explicação é uma relação de sinergia entre a gestão de ativos 

intangíveis e as atividades de GSCM, em que o papel central desse relacionamento consiste 

na construção, conservação e expansão do capital da organização que auxilia na compreensão 

do processo de criação de valor da empresa (PARISI; HOCKERTS, 2008). Logo, o enfoque 

prioritário demandado pelas práticas de GSCM apresenta-se como investimentos estratégicos 

comparáveis à pesquisa e desenvolvimento e à publicidade, em que é capaz de produzir 

benefícios no longo prazo para as companhias pelo reforço do contexto institucional que, por 

sua vez, ajudam a criar diferencial competitivo para a organização, conforme Gardberg e 

Fombrun (2006). 

O que pode ser constatado pelo modelo teórico-empírico quando observou-se a 

relação Desempenho com Eficiência com uma carga fatorial de 0,999, indicando que uma boa 

prática da GSCM traduz um bom Desempenho, porém que pode ser em diferentes aspectos de 

Desempenho como Ambiental, Econômica ou Operacional e não necessariamente somente 

em uma delas individualmente ou ainda em todas elas ou em pares, na amostra estudada. 

Na literatura pesquisada também se encontrou uma série de dificuldades para 

estabelecer esse relacionamento (CORDEIRO; SARKIS, 1997; GREEN et al., 1998; 

KLASSES; McLAUGHIN, 1996), mas este estudo indicou uma tendência de que a boa 

prática da GSCM pode gerar um bom Desempenho, o que é um ponto a ser considerado para 

futuros trabalhos.  

Foi elaborada a Tabela 30, utilizando a planilha Excel, para facilitar o entendimento 

das hipóteses formuladas para este trabalho. 
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Tabela 30:  Coeficientes estruturais do modelo de mensuração e testes de hipóteses 

Relacionamento Estrutural Coeficiente 
Estrutural 

Erro 
Padrão 

Estatistica 
t 

Valor-
p(*) 

Hipó 
teses 

Decisão 
(α ≤ 05) 

Desempenho → Ambiental 0,916 0,007 128,398 0,000   
Desempenho → Eco Negativo 0,649 0,026 24,857 0,000   
Desempenho → Eco Positiva 0,863 0,012 72,322 0,000   
Desempenho → Operacional 0,870 0,011 80,594 0,000   
GSCM → Desempenho 0,552 0,038 14,552 0,000 H1 Suporta 
GSCM → Eco-design / L Reversa 0,668 0,022 30,672 0,000   
GSCM → Investimentos Verdes 0,771 0,017 44,254 0,000   
GSCM → Praticas Externas 0,584 0,022 26,855 0,000   
GSCM → Praticas Internas 0,793 0,017 45,954 0,000   
GSCM → Pró-atividade 0,827 0,016 51,082 0,000   
GSCM → Reatividade 0,670 0,018 37,477 0,000 H2 Suporta 
Reatividade → Desempenho 0,054 0,039 1,391 0,165 H3 Não Suporta 
Fonte: Dados da pesquisa 
(*) Os valores de p foram calculados na planilha Excel, [função = DISTT (Célula; 999; 2)], bicaudal e 
bootstrap com amostra de 160 casos e 1000  reamostragens. 

 

Portanto, com relação à hipótese H1 de que exista uma relação positiva entre a 

empresa que possui adequada gestão da cadeia de suprimentos verde e o seu desempenho foi 

confirmada, com bom índice de correlação e de explicação, conforme demonstrado na Tabela 

30.  

Logo, fica confirmado que o conceito de GSCM evoluiu abrangendo muitas fontes, 

como compras, marketing, logística, relacionamento com clientes e fornecedores, 

desenvolvimento de produtos, o que permite caminhar no sentido da filosofia de redução na 

fonte de poluição e melhorar o desempenho ambiental, a vantagem de marketing, imagem 

corporativa e desempenho financeiro, para que a empresa passe para o status de classe 

mundial, segundo Sarkis (1999). 

Com relação à hipótese H2 de que existe uma relação positiva entre a empresa que 

realiza adequada gestão da cadeia de suprimentos verde e o seu perfil verde, também foi 

confirmada, mais uma vez com bons índices de consistência interna e validade como 

apresentado na Tabela 30. 

Assim, nas operações da empresa ainda se percebe que são muitas as razões reativas 

aos regulamentos, enquanto as estratégias pró-ativas que envolvem o trabalho de forma 

colaborativa com os fornecedores e clientes em projetos de produtos verdes são percebidas 

pelos respondentes como práticas internas de GSCM, em virtude de os stakeholders nem 

sempre traçarem uma linha delimitando entre a empresa foco e seus fornecedores (RAO, 

2002).  



 

 

129 

Quanto à hipótese H3, se existe uma relação positiva entre o perfil verde da empresa 

em questões ambientais e o seu desempenho, foi rejeitada, dados aos baixos índices de 

impacto apresentados e de consistência interna detectados, como apresentado na Tabela 30. 

Apesar de, para entender o funcionamento da GSCM, Hall (2000) argumentar que 

vai além das responsabilidades legais, e de Sharma e Vredenburg (1998) defenderem que uma 

abordagem pró-ativa do ambiente corporativo promove o desenvolvimento de capabilities, 

com objetivos econômicos, inovação contínua para aumentar as oportunidades disponíveis 

para a empresa e melhorar a colaboração com os stakeholders para encontrar soluções para 

problemas ambientais, o que se constatou foi que essas ações são percebidas como práticas 

internas de GSCM, e não como uma atitude pró-ativa da organização. 

 

 

Em resumo: 

 

 

O tema desta pesquisa é atual, e como muitos empresários e acadêmicos ainda estão 

relutantes em relação a ele, pois envolve o estudo multidisciplinar, este pesquisador sentiu-se 

motivado a estudá-lo. Além disso, as indústrias químicas são vistas como as principais 

responsáveis pela mudança do clima e suas consequências, como o aquecimento global, a 

destruição da camada de ozônio, a elevação do nível do mar, o incremento de ocorrências de 

grandes desastres naturais, dentre outros (STERN REVIEW, 2008), e um dos pontos chaves 

para melhorar simultaneamente os níveis de serviço e rentabilidade é justamente a Gestão 

Avançada da Cadeia de Suprimentos Verde, o que se transformou em prioridade para a 

competitividade do negócio. 

O desenvolvimento do instrumento de pesquisa por meio da revisão bibliográfica e 

das entrevistas em profundidade com profissionais atuantes na GSCM, foi plenamente 

atingido. O refinamento e validação do instrumento de pesquisa com especialistas da área de 

GSCM também foi concluído com sucesso. Na verificação da variável que poderia ser a mais 

significativa no desempenho notou-se pelo modelo que a proatividade teve o coeficiente 

estrutural (0,827) considerado robusto, conforme Hair Jr. et al. (2005a) na relação GSCM – 

Pró-atividade, portanto, provavelmente será o fator mais influente na relação GSCM – 

Desempenho. 
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Quanto ao problema de pesquisa: 

 

• As empresas com perfil voltado ao meio ambiente (reativo ou pró-ativo) apreenta 

vantagem de desempenho ambiental, econômico e operacional? 

 

Considerando-se: 

a) O resultado obtido após várias tentativas com modelos alternativos que procuraram 

estimar os melhores resultados explicativos dentro dos fundamentos de estudos 

anteriores; 

b) O escopo adotado e o número de questionários respondidos; e 

c) O número de estimativas geradas para explicar o modelo teórico-empírico final 

apresentado seguindo os procedimentos recomendados. 

Pode-se dizer que existe uma tendência de que a boa prática da GSCM pode gerar 

um bom Desempenho, que não é necessariamente somente o Ambiental, Econômico ou 

Operacional, podendo ser todos ou uma combinação entre eles. Na literatura pesquisada 

também foi encontrada uma série de dificuldades para estabelecer esse relacionamento 

(CORDEIRO; SARKIS, 1997; GREEN et al., 1998; KLASSES; McLAUGHIN, 1996). 

As restrições ao estudo podem-se resumir a quatro itens: o método escolhido, a 

técnica de coleta de dados, o instrumento de pesquisa e a técnica de modelagem por meio de 

equações estruturais. 

O método escolhido pautou-se por um estudo de campo, quantitativo, estatístico, 

descritivo e transversal, o que apresenta limitações de generalização dos resultados em função 

do grande número de variáveis que foram usadas e outras que sofreram recortes teóricos e que 

podem interferir na interpretação dos resultados. O construto Desempenho fundamentou-se 

em percepções dos respondentes sobre eventos ocorridos no passado. E, por fim, baseou-se 

em amostragem não probabilística por conveniência. 

A técnica de coleta de dados com uso do e-mail pode apresentar problemas pelo fato 

de não permitir o anonimato. 

Quanto ao instrumento de pesquisa, por não ter sido encontrado nenhum questionário 

já aplicado, foi desenvolvido com base na teoria e em entrevistas com participantes da GSCM 

(Fases 1) e refinado com os especialistas (Fase 2), porém, como dito anteriormente o recorte 

teórico pode ter comprometido no resultado final. 
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A modelagem por equações estruturais apresenta uma série de vantagens, como 

descrito no capítulo da metodologia aplicada neste estudo, contudo sua limitação é decorrente 

de múltiplos modelos que poderão ser desenvolvidos a partir dos mesmos dados; tudo 

depende de como o pesquisador entende o modelo teórico-empírico, a ferramenta (software), 

ou de quão robustos são seus fundamentos teóricos. 

Finalmente, a limitação maior em muitas pesquisas diz respeito ao baixo número de 

respostas obtidas, o que obriga o ajuste da amostra por técnicas de redução de variáveis para o 

alcance da finalidade pretendida, o que para a teoria não é empecilho, desde que os testes 

estatísticos tenham sido conduzidos e interpretados adequadamente. 

No próximo capítulo são apresentadas as principais conclusões do estudo e as 

recomendações para estudos futuros. 
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7  CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS  

 

 

O objetivo deste estudo foi o de conhecer como se processa as relações entre 

dimensões da gestão da cadeia de suprimentos verde, o perfil ecológico e o desempenho das 

empresas do ramo químico brasileiro.  

O desenvolvimento da pesquisa foi inspirado nos estudos de Bowen et al. (2001a) e 

Gavronski et al. (2003), e durante a etapa da revisão da teoria constatou-se poucos trabalhos 

que mensurassem o desempenho das empresas na GSCM e não foi detectado estudo 

semelhante no Brasil, portanto estudar a cadeia de surprimentos verde no segmento das 

indústrias químicas enriqueceu o trabalho realizado porque os esforços despendidos pelas 

mesmas não são percebidos pelo grande público segundo a ABIQUIM. Porque no sentido 

oposto as empresas químicas foram também as principais causadoras dos acidentes 

ambientais, o que reforça a desconfiança da sociedade em geral. 

A pesquisa apontou tenuamente o porque desse antagonismo quando cerca de 30% 

dos respondentes disseram que na empresa onde trabalham não realizam periodicamente as 

auditorias ambientais e o controle da conformidade ambiental como Práticas Internas de 

GSCM. Nas Práticas Externas de GSCM, quando 43% dos respondentes declararam que 

foram realizadas poucas auditorias ambientais nos fornecedores, como também se exige 

pouco a certificação ISO 14001 dos mesmos, de maneira geral, não concordaram que a 

empresa acompanhou as práticas verdes na GSCM. 

Portanto, as empresas químicas têm sido desafiadas a elaborarem estratégias que 

evitem a degradação ambiental e ao mesmo tempo em que garantam a sustentabilidade 

econômica, uma delas a participação na GSCM, visando aumentar a produtividade, atender a 

legislação e melhorar a imagem institucional.  

Pontos positivos nesse sentido revelados pela pesquisa é que cerca de 10% dos 

respondentes eram da alta gerência e 22% de média gerência o que demonstrou o esforço dos 

dirigentes no sentido de formular e divulgar estratégias ecológicas sustentáveis, comprovando 

o comprometimento das organizações com o meio ambiente. O que também é percebido pela 

maioria dos respondentes onde houve forte concordância por parte dos mesmos que nas 

empresas onde trabalham existia o comprometimento da alta direção e à adequação aos 

regulamentos ambientais. Também corrobora nesse sentido o fato de que 35% dos 

respondentes declararem-se totalmente integrante de uma GSCM e 74% parcialmente 

integrante e apontarem como o mais importante desempenho o ambiental. Porém, como ponto 
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a melhorar, é tornar como práticas usuais os gastos com a conscientização ambiental e 

também acompanharem periodicamente as práticas verdes da empresa tanto internas como 

externas na GSCM. 

Porém esse resultado não era esperado pelo pesquisador que tinha a expectativa de 

que os respondentes fossem somente nos níveis de supervisores e coordenadores mais 

voltadas para as ações táticas e operacionais, aliado ao quadro de que a maioria dos 

entrevistados trabalharem em pequenas e médias empresas onde a preocupação predominante  

geralmente é o desempenho econômico. 

Após um panorama geral, descritivo, sobre a pesquisa, prosseguiu-se na direção da 

validação das medidas e escalas do modelo de mensuração. Para tanto, utilizou-se da análise 

estatística multivariada, a técnica da modelagem em equações estruturais.  

Constatou-se que a correlação entre GSCM e Perfil Reativo foi de 0,670; entre 

GSCM e Desempenho igual a 0,552 e; entre Perfil Reativo e Desempenho, 0,054, sendo esta 

última, estatísticamente não significante para o nível 0,05. Estes resultados emergiram duas 

implicações de natureza teórica-empírica. 

A primeira, referiu-se à gestão da cadeia de suprimentos verde (GSCM) em que, nas 

relações entre GSCM e Desempenho e; GSCM e Perfil Reativo, foram estatisticamente 

significantes. A gestão da cadeia de suprimentos exige processos gerenciais que atravessam 

áreas funcionais dentro de empresas individuais e conectam fornecedores (ou parceiros) 

comerciais e clientes para além das fronteiras organizacionais (BOWERSOX; CLOSS; 

COOPER, 2006). Nesse sentido, Christopher (1997) acrescenta que a cadeia de suprimentos 

representa uma rede de empresas, conectadas nos dois sentidos, dos fornecedores e dos 

clientes, em diferentes processos e atividades que produzem valor na forma de produtos e 

serviços que são colocados nas mãos dos consumidores finais. O grande desafio é integrar e 

coordenar o fluxo de materiais de uma variedade de fornecedores e, ao mesmo tempo, 

gerenciar a distribuição dos produtos acabados. No contexto da gestão da cadeia de 

suprimentos verde das empresas do ramo químico, foram evidenciadas, sob a visão 

econômica, que ela cumpriu seu papel, quais sejam, agregar valor aos produtos ou serviços 

aos interessados (ou stakeholders).   

A segunda, referiu-se à relação entre Perfil Reativo e Desempenho, em que foi 

estatisticamente não significante. Neste caso, mostrou-se que a questão ambiental deve ir 

além da abordagem econômica. Segundo Giordano (2000), a questão do meio ambiente quase 

sempre emergem externalidades. A externalidade econômica pode ser positiva ou negativa. 

Ela é positiva quando uma empresa ao efetuar um investimento para a fabricação de um 
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produto, reduz gastos públicos em tratamentos de água e esgosto, criminalidade e gera 

empregos complementares. Neste caso, o poder público assume parte dos gastos como 

pesquisa e de parte da produção ou concede patentes e outros instrumentos de proteção à 

propriedade intelectual. Ela é negativa quando a empresa ao efetuar um investimento para a 

fabricação de um produto adiciona custo de natureza ambiental. Neste caso, a empresa 

fornece razões ambientais para a regulamentação da emissão de poluentes, restrições ao uso 

da terra ou proteção ambiental (FARINA; AZEVEDO; SAES, 1997). 

Por conta destes resultados, pode-se concluir que as empresas do ramo químico 

devem gerenciar a cadeia de suprimentos verde (ou ecológica) para além dos benefícios 

econômicos. As questões sociais e ambientais devem fazer parte de suas preocupações. A Lei 

nº 12.305, de 2 de Agosto de 2010 é um passo nesse sentido.  

Orientações para futuros trabalhos acadêmicos devem se pautar para testar novos 

construtos que compõem a GSCM, Perfil Verde e Desempenho, além  de continuar os estudos 

para obter os questionários válidos na proporção recomendada de 5/1, isto é, cinco 

questionários por asssertiva (DILALLA, 2000), para evitar o uso de técnicas reducionistas de 

variáveis que, apesar de aceitáveis, não permitem generalizar com melhor qualidade as 

diferentes estimativas resultantes de cada modelo produzido por equações estruturais. 

Por fim, as empresas químicas devem estreitar suas relações com seus fornecedores e 

clientes para formular estratégias ambientais capazes de reduzir os desperdícios e beneficiar a 

natureza, a empresa e as pessoas. Neste contexto, as oportunidades de pesquisa são 

abundantes. 
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ANEXO A – Acordo de Copenhague 

 

 

 
 
 
 
 

 Advance unedited version  
 
 

Decision -/CP.15   
 
 

The Conference of the Parties,  
  

  Takes note of the Copenhagen Accord of 18 December 2009. 
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Copenhagen Accord 1 

 

The Heads of State, Heads of Government, Ministers, and other heads of the following 
delegations present at the United Nations Climate Change Conference 2009 in Copenhagen: 
[List of Parties]  

In pursuit of the ultimate objective of the Convention as stated in its Article 2,  

Being guided by the principles and provisions of the Convention,  

Noting the results of work done by the two Ad hoc Working Groups,  

Endorsing decision x/CP.15 on the Ad hoc Working Group on Long-term Cooperative 
Action and decision x/CMP.5 that requests the Ad hoc Working Group on Further Commitments of 
Annex I Parties under the Kyoto Protocol to continue its work,  

Have agreed on this Copenhagen Accord which is operational immediately.  

1. We underline that climate change is one of the greatest challenges of our time. We 
emphasise our strong political will to urgently combat climate change in accordance with the principle 
of common but differentiated responsibilities and respective capabilities. To achieve the ultimate 
objective of the Convention to stabilize greenhouse gas concentration in the atmosphere at a level that 
would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system, we shall, recognizing 
the scientific view that the increase in global temperature should be below 2 degrees Celsius, on the 
basis ofequity and in the context of sustainable development, enhance our long-term cooperative 
action to combat climate change. We recognize the critical impacts of climate change and the potential 
impacts of response measures on countries particularly vulnerable to its adverse effects and stress the 
need to establish a comprehensive adaptation programme including international support.  

2. We agree that deep cuts in global emissions are required according to science, and as 
documented by the IPCC Fourth Assessment Report with a view to reduce global emissions so as to 
hold the increase in global temperature below 2 degrees Celsius, and take action to meet this objective 
consistent with science and on the basis of equity. We should cooperate in achieving the peaking of 
global and national emissions as soon as possible, recognizing that the time frame for peaking will be 
longer in developing countries and bearing in mind that social and economic development and poverty 
eradication are the first and overriding priorities of developing countries and that a low-emission 
development strategy is indispensable to sustainable development.  

                                                
1 Site <http://unfccc.int/files/meetings/cop_15/application/pdf/cop15_cph_auv.pdf >, Acesso em: 23 Abr. 2011. 
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3. Adaptation to the adverse effects of climate change and the potential impacts of response 
measures is a challenge faced by all countries. Enhanced action and international cooperation on 
adaptation is urgently required to ensure the implementation of the Convention by enabling and 
supporting the implementation of adaptation actions aimed at reducing vulnerability and building 
resilience in developing countries, especially in those that are particularly vulnerable, especially least 
developed countries, small island developing States and Africa. We agree that developed countries 
shall provide adequate, predictable and sustainable financial resources, technology and capacity-
building to support the implementation of adaptation action in developing countries.  
 

4. Annex I Parties commit to implement individually or jointly the quantified economy-wide 
emissions targets for 2020, to be submitted in the format given in Appendix I by Annex I Parties to the 
secretariat by 31 January 2010 for compilation in an INF document. Annex I Parties that are Party to 
the Kyoto Protocol will thereby further strengthen the emissions reductions initiated by the Kyoto 
Protocol. Delivery of reductions and financing by developed countries will be measured, reported and 
verified in accordance with existing and any further guidelines adopted by the Conference of the 
Parties, and will ensure that accounting of such targets and finance is rigorous, robust and transparent.  
 

5. Non-Annex I Parties to the Convention will implement mitigation actions, including those 
to be submitted to the secretariat by non-Annex I Parties in the format given in Appendix II by 31 
January 2010, for compilation in an INF document, consistent with Article 4.1 and Article 4.7 and in 
the context of sustainable development. Least developed countries and small island developing States 
may undertake actions voluntarily and on the basis of support. Mitigation actions subsequently taken 
and envisaged by Non-Annex I Parties, including national inventory reports, shall be communicated 
through national communications consistent with Article 12.1(b) every two years on the basis of 
guidelines to be adopted by the Conference of the Parties. Those mitigation actions in national 
communications or otherwise communicated to the Secretariat will be added to the list in appendix II. 
Mitigation actions taken by Non-Annex I Parties will be subject to their domestic measurement, 
reporting and verification the result of which will be reported through their national communications 
every two years. Non-Annex I Parties will communicate information on the implementation of their 
actions through National Communications, with provisions for international consultations and analysis 
under clearly defined guidelines that will ensure that national sovereignty is respected. Nationally 
appropriate mitigation actions seeking international support will be recorded in a registry along with 
relevant technology, finance and capacity building support. Those actions supported will be added to 
the list in appendix II. These supported nationally appropriate mitigation actions will be subject to 
international measurement, reporting and verification in accordance with guidelines adopted by the 
Conference of the Parties.  

6. We recognize the crucial role of reducing emission from deforestation and forest 
degradation and the need to enhance removals of greenhouse gas emission by forests and agree on the 
need to provide positive incentives to such actions through the immediate establishment of a 
mechanism including REDD-plus, to enable the mobilization of financial resources from developed 
countries.  

7. We decide to pursue various approaches, including opportunities to use markets, to enhance 
the cost-effectiveness of, and to promote mitigation actions. Developing countries, especially those 
with low emitting economies should be provided incentives to continue to develop on a low emission 
pathway.  

8. Scaled up, new and additional, predictable and adequate funding as well as improved access 
shall be provided to developing countries, in accordance with the relevant provisions of the 
Convention, to enable and support enhanced action on mitigation, including substantial finance to 
reduce emissions from deforestation and forest degradation (REDD-plus), adaptation, technology 
development and transfer and capacity-building, for enhanced implementation of the Convention. The 
collective commitment by developed countries is to provide new and additional resources, including 
forestry and investments through international institutions, approaching USD 30 billion for the period 
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2010-2012 with balanced allocation between adaptation and mitigation. Funding for adaptation will be 
prioritized for the most vulnerable developing countries, such as the least developed countries, small 
island developing States and Africa. In the context of meaningful mitigation actions and transparency 
on implementation, developed countries commit to a goal of mobilizing jointly USD 100 billion 
dollars a year by 2020 to address the needs of developing countries. This funding will come from a 
wide variety of sources, public and private, bilateral and multilateral, including alternative sources of 
finance. New multilateral funding for adaptation will be delivered through effective and efficient fund 
arrangements, with a governance structure providing for equal representation of developed and 
developing countries. A significant portion of such funding should flow through the Copenhagen 
Green Climate Fund.  
 

9. To this end, a High Level Panel will be established under the guidance of and accountable 
to the Conference of the Parties to study the contribution of the potential sources of revenue, including 
alternative sources of finance, towards meeting this goal.  

10. We decide that the Copenhagen Green Climate Fund shall be established as an operating 
entity of the financial mechanism of the Convention to support projects, programme, policies and 
other activities in developing countries related to mitigation including REDD-plus, adaptation, 
capacity-building, technology development and transfer.  

11. In order to enhance action on development and transfer of technology we decide to 
establish a Technology Mechanism to accelerate technology development and transfer in support of 
action on adaptation and mitigation that will be guided by a country-driven approach and be based on 
national circumstances and priorities.  

12. We call for an assessment of the implementation of this Accord to be completed by 2015, 
including in light of the Convention’s ultimate objective. This would include consideration of 
strengthening the long-term goal referencing various matters presented by the science, including in 
relation to temperature rises of 1.5 degrees Celsius.  
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ANEXO B – Principais autores sobre green supply chain no âmbito internacional  
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ANEXO C – Sondagem Especial da Confederação Nacional das Indústrias - CNI2 

 

                                                
2 Site 
<http://www.cni.org.br/portal/data/files/FF8080812B59EC71012B5E96A68768E2/Sondagem%20Especial%20
Meio%20Ambiente%20Setembro%202010.pdf>, Acesso em: 23 Abr. 2011. 
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2009 2010 2011
set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun

Revisão da literatura X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

    O PROBLEMA

Introdução X
Objetivos X
Suposição X X X
Delimitação do estudo X X X
Relevância do estudo X X
Definição dos termos X X

    REFERENCIAL TEÓRICO

Fundamento epistemológico X X
Meio Ambiente X X X X X X X X X X X X X X
Supply Chain Management X X X X X
Green Supply Chain Management X X X X X X X X X X X X X X
Indústrias Químicas X X X

   METODOLOGIA

Tipo de pesquisa X
Universo e amostra X
Tratamento dos dados X
Limitação do método X

X
X X X X X

X

   PESQUISA DE CAMPO

Construção do roteiro X X
Entrevista - Fase 1 X X X X
Pesquisa de campo - Fase 2 X X X
Tratamento dos dados X X
Interpretação dos dados à luz das teorias X
Elaboraração do relatório da pesquisa exploratória X X
Revisão do relatório X X

Pesquisa de campo - descritivo X X
Tratamento dos dados   X X
Interpretação dos dados à luz das teorias    X
Elaboração do relatório final de pesquisa        X X
Revisão e edição da Tese X X
Defesa da Tese X
Incorporação das sugestões da Banca X
Depósito da Tese X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X

X X X X X X X X
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APÊNDICE B – Ranking das empresas no Guia para uma Eletrônica Mais Verde 

ago/06 dez/06 abr/07 jun/07 set/07 dez/07 mar/08 jun/08 set/08 nov/08 mar/09 jul/09 set/09 jan/10 mai/10 out/10
Nokia Nokia Lenovo Nokia Nokia Sony Ericsson Samsumg Sony Ericsson Nokia Nokia Nokia Nokia Nokia Nokia Nokia Nokia

Dell Dell Nokia Dell Sony Ericsson Samsumg Toshiba Sony  Samsumg Sony Ericsson Samsumg Samsumg Samsumg Sony Ericsson Sony Ericsson Sony Ericsson

HP Fujitsu Siemens Sony Ericsson Lenovo Dell Sony   Nokia Nokia Fujitsu Siemens Toshiba Sony Ericsson Sony Ericsson Sony Ericsson Toshiba Philips Philips

Sony Ericsson Motorola Dell Sony Ericsson Lenovo Dell Sony Samsumg Sony Ericsson Samsumg Philips LG Philips Philips Motorola HP

Samsumg Sony Ericsoon Samsumg Samsumg LGE Lenovo Dell Dell Sony  Fujitsu Siemens Sony  Toshiba Toshiba Apple Apple Samsung

Sony   HP Motorola Motorola Sony  Toshiba Lenovo Toshiba LG LG LG Motorola Motorola LG Panasonic Motorola

LGE Acer Fujitsu Siemens Toshiba Fujitsu Siemens LGE Sony Ericsson Acer Toshiba Motorola Toshiba Philips Sharp Sony  Sony  Panasonic

Panasonic Lenovo HP Fujitsu Siemens Samsumg Fujitsu Siemens LGE Panasonic Dell Sony  Motorola Sharp Sony  Motorola HP Sony

Toshiba Sony  Acer Acer Motorola Nokia Apple Motorola HP Panasonic Sharp Acer Apple Samsumg Sharp Apple

Fujitsu Siemens Panasonic Toshiba Apple Toshiba HP Fujitsu Siemens HP Acer Sharp Apple Panasonic Panasonic Panasonic Dell Dell

Apple LGE Sony Ericsson HP Acer Apple HP Apple Panasonic Acer Acer Apple LG HP Acer Sharp

Acer Samsumg LGE Panasonic Apple Acer Motorola Sharp Philips Dell Panasonic Sony  Dell Acer LG Electronics Acer

Motorola Toshiba Panasonic LGE HP Panasonic Acer Lenovo Apple HP Dell Dell Acer Sharp Samsung Fujitsu

Lenovo Apple Apple Sony  Panasonic Motorola Sharp Philips Lenovo Apple Lenovo HP HP Dell Toshiba LG Electronics

Sharp Panasonic Fujitsu Siemens Motorola Philips Microsoft Microsoft Microsoft Fujitsu Fujitsu Lenovo

Microsoft Microsoft LG Sharp Lenovo HP Lenovo Fujitsu Lenovo Microsoft Toshiba

Philips Philips Microsoft Microsoft Microsoft Nitendo Fujitsu Lenovo Microsoft Lenovo Microsoft

Nitendo Nitendo Nitendo Nitendo Nitendo Nitendo Nitendo Nitendo Nitendo Nitendo  

Fonte: Adaptado pelo autor do site: <http://www.greenpeace.org/international/campaigns/toxics/electronics/how-the-companies-line-up> Acesso em: 21 Abr. 2011. 
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APÊNDICE C – Programa Atuação Responsável® – Responsible Care® 

 
  

Em 1986, uma pesquisa conduzida pela ABIQUIM, em várias cidades brasileiras, 

revelou que mais de 56% dos entrevistados estava mais preocupada com a indústria química 

em comparação com outras indústrias, a maioria não confiava nas empresas deste segmento e 

pensava que o governo deveria controlar com muito mais rigor, segundo Johnson (1998). 

Logo, os líderes das multinacionais estavam bem conscientes das suas potenciais 

consequências, como a má reputação, o aumento da intervenção do governo nas causas 

domésticas e dificuldades em conseguir locais para novas instalações, fizeram com que o 

Programa de Atuação Responsável® fosse adotado pela ABIQUIM em 1992, que é uma 

variante no Brasil do Responsible Care®, criado no Canadá em 1984, sendo um instrumento 

no direcionamento do gerenciamento ambiental, incluindo a segurança nas instalações, 

processos e produtos, preservação da saúde dos trabalhadores e a proteção do meio ambiente. 

O programa possui seis elementos que tornam realidade a ética na qual o programa 

se sustenta, e são: Princípios Diretivos da Atuação Responsável®; Códigos de Práticas 

Gerenciais; Comissões de Lideranças Empresariais; Conselhos Comunitários Consultivos; 

Difusão para a Cadeia Produtiva; e Avaliação do Progresso (ABIQUIM, 2005). 

Por meio destas práticas, todos os aspectos referentes à saúde, segurança e meio 

ambiente devem ser considerados em todas as fases do ciclo de vida do produto, minimizando 

a geração de efluentes, emissões e resíduos sólidos, e a possibilidade de eventuais acidentes 

que possam afetar os trabalhadores, o meio ambiente e a comunidade onde se situa. E o 

acompanhamento do desempenho de cada uma das empresas é feito através de um modelo de 

autoavaliação que elas enviam à ABIQUIM. 
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APÊNDICE D – BS 7750 

 
  

A norma BS 7750 especifica os requisitos para o desenvolvimento, implantação e 

manutenção do sistema de gestão ambiental que visem garantir o cumprimento de políticas e 

objetivos ambientais definidos e declarados. A norma não estabelece critérios de desempenho 

ambiental específicos, mas exige que as organizações formulem políticas e estabeleçam 

objetivos, levando em consideração a apresentação das informações sobre efeitos ambientais 

significativos a terceiros. 

A elaboração da norma foi emitida em 1992, pelo British Standards Institution (BSI), 

nas quais inúmeras organizações empresariais, técnicas, acadêmicas e governamentais 

estavam representadas. E foi formulado de forma a permitir que qualquer organização, 

independente do seu porte, atividade ou localização, estabeleça um sistema de gerenciamento 

efetivo, como alicerce para um desempenho ambiental seguro e para os procedimentos de 

auditoria ambiental. 

Porém, a norma BS 7750 declara explicitamente que os aspectos da gestão de saúde 

ocupacional e segurança não estão contemplados, mas não impede que uma organização os 

inclua ou integre no seu sistema de gestão ambiental. 

Sumariamente a norma foi formulada com o propósito de que o sistema de gestão 

ambiental seja através da adaptação dos componentes do gerenciamento de uma organização e 

não precise ser implantado de forma independente. 
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APÊNDICE E – NBR/ISO 9001:2000 

 

Os requisitos do sistema de gestão da qualidade especificados na NBR/ISO 

9001:2000 são complementares aos requisitos para produtos, podendo ser usada por partes 

internas ou externas, incluindo organismos de certificação, para avaliar a capacidade da 

organização de atender aos requisitos do cliente, os regulamentares e os da própria 

organização, conforme descrito na própria norma. 

Esta norma promove a adoção de uma abordagem de processo para o 

desenvolvimento, implantação e melhoria da eficácia de um sistema de gestão da qualidade 

para aumentar a satisfação do cliente pelo atendimento aos requisitos desse cliente. Uma 

organização para funcionar de maneira eficaz tem que identificar e gerenciar diversas 

atividades interligadas, isto é, uma atividade que usa recursos e que é gerenciada de forma a 

possibilitar a transformação de entradas em saídas pode ser considerada um processo. 

Uma vantagem da abordagem de processo é o controle contínuo que ela permite 

sobre a ligação entre os processos individuais, bem como sua combinação e interação, e, 

quando aplicado no sistema de gestão da qualidade, a ênfase é para: 

 

a) Entendimento e atendimento dos requisitos; 

b) Necessidade de considerar os processos em termos de valor agregado; 

c) Obtenção de resultados de desempenho e eficácia de processo; e 

d) Melhoria contínua de processos baseada em medições objetivas. 

 

A Figura 15 representa o modelo de um sistema de gestão da qualidade, no qual os 

clientes desempenham um papel significativo na definição dos requisitos como entradas. Para 

monitorar a satisfação dos clientes é necessária a avaliação de informações relativas à 

percepção pelos clientes de como a organização tem atendido aos seus requisitos. 

A Alta Direção deve fornecer evidência do seu comprometimento com o 

desenvolvimento e com a implantação do sistema de gestão da qualidade e com a melhoria 

contínua de sua eficácia com foco no cliente. 

A organização deve determinar e prover recursos necessários para implantar e 

manter o sistema de gestão da qualidade e melhorar continuamente sua eficácia e, com isso, 

aumentar a satisfação de clientes mediante o atendimento aos seus requisitos. 
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Em seguida, deve planejar e desenvolver os processos necessários para a realização 

do produto determinando os objetivos da qualidade e requisitos para o produto, a necessidade 

de estabelecer processos e documentos e prover recursos específicos para o produto, 

posteriormente verificar, validar, monitorar, inspecionar as atividades de ensaios requeridos 

específicos para o produto, bem como os critérios para a aceitação do produto e, finalmente, 

registrar para fornecer a evidência de que os processos de realização e o produto resultante 

atendem aos requisitos. 

Necessário também o planejamento e implantação dos processos de monitoramento, 

medição, análise e melhoria para demonstrar a conformidade do produto, assegurar a 

conformidade do sistema e melhorar continuamente a eficácia do sistema de gestão da 

qualidade. Isso deve incluir a determinação dos métodos aplicáveis, técnicas estatísticas e a 

extensão de seu uso. 

|  

Figura 15: Modelo de um sistema de gestão da qualidade baseado em processo 
Fonte: O autor, adaptado do material de treinamento da NBR ISO 9001:2000 (2001). 

 

Portanto, a organização deve estabelecer, documentar, implementar e manter um 

sistema de gestão da qualidade e melhorar continuamente a sua eficácia de acordo com os 

requisitos da norma, inclusive quando adquirir externamente algum processo que afete a 

conformidade do produto em relação aos requisitos, o sistema deve assegurar o controle 

desses processos. 
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APÊNDICE F – NBR/ISO 14001:2004 

 

Devido à crescente importância dada à proteção ambiental e com o objetivo de 

harmonizar globalmente os procedimentos de gestão ambiental empresarial, sem privilegiar 

determinados setores ou países, em 2004, a norma ISO 14001 foi revisada e publicada nova 

versão, na qual se encontram especificados os requisitos gerenciais para estabelecer um 

Sistema de Gestão Ambiental (SGA) e obter a certificação, nos mais diversos tipos de 

organizações – respeitadas suas especificidades setoriais, geográficas, culturais e econômicas.  

Nela, estão sistematizados os procedimentos necessários para a definição dos 

princípios norteadores da política ambiental da empresa. Além de indicar – com base na 

política definida – a forma como foram planejadas e implantadas as ações, fixam-se os prazos 

e os recursos necessários para sua operacionalização, assim como os meios para verificar a 

eficiência e eficácia do planejamento previsto e das ações implantadas, o que permite realizar 

– sempre que necessário – a correção de rumos para o atendimento aos princípios contidos na 

política. A norma também estabelece que a alta direção da organização deva submeter-se 

periodicamente a revisões numa busca contínua de aperfeiçoar seu desempenho ambiental. 

O Sistema de Gestão Ambiental (SGA) estabelece o comportamento organizacional e 

procedimental da organização com intuito de melhorar o desempenho ambiental. Ela é 

compatível com o Sistema de Gestão da Qualidade de modo que ambos caminham em 

paralelo. 

Em 1992, no Brasil, foi adotado pela ABIQUIM o Programa de Atuação 

Responsável®, no ano seguinte foi criado o Comitê Brasileiro de Normalização Ambiental 

(CB-38) da ABNT que é o representante oficial do Brasil na ISO. Sendo emitida a primeira 

versão da NBR ISO 14001 – Sistema de Gestão Ambiental – Especificação e diretrizes para 

uso, em 1996. 

A norma determina elementos para um SGA eficaz, conciliando a “proteção 

ambiental” com as necessidades socioeconômicas da população e da empresa. Identificando a 

legislação aplicável aos aspectos ambientais e no mínimo atendendo-a. A sua abrangência são 

as atividades existentes ou propostas para produtos e serviços, ou aquelas em que a empresa 

possa exercer influência, situações comuns e incomuns de operação, e também incidentes, 

acidentes e situações potenciais de emergência. 

Entende-se como aspecto ambiental os elementos das atividades, produtos ou 

serviços de uma organização que podem interagir com o meio ambiente e, como impacto 
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ambiental, qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica resultante, no todo 

ou em parte, das atividades de uma empresa. O meio ambiente refere-se à circunvizinhança 

em que uma companhia opera, incluindo ar, água, solo, recursos naturais, flora, fauna e ser 

humano. 

A Figura 16 representa o modelo de um sistema de gestão ambiental, onde é 

estruturado através do ciclo PDCA (Plan, Do, Check and Act). 

Políticas ambientais são as diretrizes da empresa, isto é, uma “declaração da 

organização” contendo intenções e princípios com relação ao desempenho ambiental global. 

De maneira que seja apropriada à natureza, escala e impactos ambientais de suas atividades, 

incluindo o comprometimento com a melhoria contínua e com a prevenção da poluição e 

também ao atendimento à legislação e normas ambientais aplicáveis e demais requisitos 

subscritos pela empresa. Fornecer a estrutura para o estabelecimento e a revisão dos objetivos 

e metas ambientais, seja documentada, implantada, mantida e comunicada a todos os 

empregados e que estejam disponíveis também para o público. 

De acordo com Souza (2001), para que o sistema implantado assegure a melhoria 

contínua do desempenho ambiental da organização, é necessária a realização de 

monitoramentos e medições sistemáticas desse desempenho através da análise dos resultados, 

que a empresa verificará se está em conformidade com a legislação e seus critérios internos. 

A análise crítica pela administração considerando os potenciais problemas 

identificados e avaliados como sendo críticos, e a tomada de ação preventiva para tais não 

conformidades, fatores econômicos, tecnológicos e estratégicos devem ser examinados quanto 

à disponibilidade de recursos e tecnologia e prioridade de investimento já acordados com os 

acionistas e com os stakeholders, conforme descreve Cajazeira (1998). 
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Figura 16: Modelo de um sistema de gestão ambiental baseado em PDCA 
Fonte: O autor, adaptado do material FNQ (2008). 

 

Com o cumprimento de todas as etapas, inicia-se um novo ciclo, que conterá novas 

atribuições ao SGA, mesmo que as metas e os objetivos propostos inicialmente já tenham sido 

cumpridos.  
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APÊNDICE G – NBR/ISO 16001:2004 

 

O conceito de responsabilidade social é frequentemente associado à concepção de 

“Desenvolvimento Sustentável” desenvolvido pela Comissão Brundtland e aceito pela 

conferência da ONU em 1992 no Rio de Janeiro. 

Esta norma utiliza as três dimensões da sustentabilidade como um dos seus 

fundamentos. Porém, não elimina, engloba ou substitui o uso das normas da série ABNT 

NBR ISO 9000 ou ABNT NBR ISO 14000, cabendo às empresas a decisão de aplicá-la em 

conjunto ou em parte dependendo das suas estratégias. 

Como as demais normas NBR ISO, o atendimento aos requisitos não significa que a 

empresa é socialmente responsável, mas que possui um sistema de gestão de responsabilidade 

social e tanto as comunicações internas quanto externas da organização deverão respeitar este 

preceito. 

A Alta Administração define a política da responsabilidade social da organização, 

consultando as partes interessadas, e assegurando que esta: 

 

a) Seja apropriada à natureza, escala e impactos da organização; 

b) Inclua o comprometimento com a promoção da ética e do desenvolvimento sustentável; 

c) Inclua o comprometimento com a melhoria contínua e com a prevenção de impactos 

adversos; 

d) Inclua o comprometimento com o atendimento à legislação e demais requisitos subscritos 

pela organização; 

e) Forneça a estrutura para o estabelecimento e revisão dos objetivos e metas da 

responsabilidade social; 

f) Seja documentada, implementada e mantida; 

g) Seja comunicada para todas as pessoas que trabalham para ou em nome da organização; 

h) Esteja disponível para o público; e 

i) Seja implementada por toda a organização. 

 

A organização deve estabelecer, implantar e manter procedimentos documentados 

para identificar os stakeholders e suas percepções, bem como os aspectos da responsabilidade 
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social que possam ser controlados e sobre os quais se presume que tenha influência, a fim de 

determinar aqueles que tenham, ou possam ter, impacto significativo, positivo ou negativo. 

Os objetivos e metas devem ser compatíveis com a política da responsabilidade 

social e devem contemplar, mas não se limitar a: 

 

a) Boas práticas de governança; 

b) Combate à pirataria, sonegação, fraude e corrupção; 

c) Práticas leais de concorrência; 

d) Direitos da criança e do adolescente, incluindo o combate ao trabalho infantil; 

e) Direitos do trabalhador, incluindo o de livre associação, de negociação, a remuneração 

justa e benefícios básicos, bem como o combate ao trabalho forçado; 

f) Promoção da diversidade e combate à discriminação (por exemplo: cultural, de gênero, de 

raça/etnia, idade, pessoa com deficiência); 

g) Compromisso com o desenvolvimento profissional; 

h) Promoção da saúde e segurança; 

i) Promoção de padrões sustentáveis de desenvolvimento, produção, distribuição e consumo, 

contemplando fornecedores, prestadores de serviço, entre outros; 

j) Proteção ao meio ambiente e aos direitos das gerações futuras; e 

k) Ações sociais de interesse público. 

 

A empresa deve assegurar a competência por meio de educação, treinamento ou 

experiências apropriados. A organização deve fornecer o treinamento ou adotar ações para 

atender às necessidades levantadas, mantendo registros. Deve também estabelecer e manter 

documentados procedimentos que façam com que as pessoas que trabalham para a 

companhia, ou em seu nome, estejam conscientes da importância da conformidade com a 

política da responsabilidade social, dos impactos significativos, reais ou potenciais de suas 

atividades e dos benefícios ao meio ambiente, econômico e social resultantes da melhoria do 

seu desempenho pessoal, de suas funções e responsabilidades em atingir a conformidade com 

a política da responsabilidade social, procedimentos e requisitos do sistema da gestão da 

responsabilidade social, e das potenciais consequências da inobservância de procedimentos 

operacionais especificados. 
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A organização deve assegurar que as auditorias internas do sistema de gestão da 

responsabilidade social sejam conduzidas a intervalos planejados para determinar se o sistema 

da gestão da responsabilidade social está em conformidade com as disposições planejadas 

para a gestão da responsabilidade social e se tem sido devidamente implantado e mantido.  

Os procedimentos de auditoria devem ser estabelecidos, para tratar as 

responsabilidades e requisitos para o planejamento e condução das auditorias, o relato de 

resultados e a manutenção dos registros, bem como a determinação dos critérios, escopo, 

frequência e métodos de auditoria. 

As decisões pela Alta Administração das ações relacionadas a possíveis mudanças na 

política da responsabilidade social, nos objetivos e metas e em outros elementos do sistema da 

gestão da responsabilidade social devem ser consistentes com o compromisso de melhoria 

contínua. 
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APÊNDICE H – OHSAS 18001:2007 

 

Houve uma série de mudanças significativas na norma desde a primeira edição 

publicada em 1999, refletindo o amplo uso e experiência da norma em mais de 80 países, e 

por mais de 16.000 organizações certificadas conforme os números do levantamento de 2005 

da OHSAS. 

As mudanças na edição 2007 da Occupational Health and Safety Assessment - 

OHSAS 18001 dão ênfase muito maior para saúde do que somente segurança, e melhorou o 

alinhamento com a ISO 14001:2004, facilitando a implantação de um sistema de gestão de 

segurança e saúde ocupacional para organizações que já possuem o sistema de gestão ISO 

14001 ou ISO 9001, usando a mesma plataforma e obtendo sinergia pela integração dos 

sistemas de gestão. 

Agora a OHSAS 18001 se refere a ela própria como norma, não como especificação 

ou documento, como na edição anterior, o que reflete a crescente adoção como base para 

normas nacionais de sistemas de gestão de segurança e saúde ocupacional. 

A definição do termo “perigo” não mais se refere aos “danos à propriedade ou danos 

ao ambiente de trabalho”, porque agora não é mais diretamente relacionado à gestão da 

segurança e saúde ocupacional, que é o objetivo da norma. O risco de haver algum “dano” 

que tenha impacto na segurança e saúde ocupacional deve ser identificado por meio do 

processo de avaliação de risco da organização e ser controlado pela aplicação dos controles de 

risco adequados da gestão de ativos. 

A norma OHSAS é aplicável a qualquer organização que pretenda: 

 

a) Estabelecer um sistema de gestão da Saúde e Segurança do Trabalho (SST) destinado a 

eliminar ou minimizar o risco para os trabalhadores e outras partes interessadas que 

possam ser expostas a riscos para a SST associados às suas atividades; 

b) Estabelecer, implementar, manter e melhorar um sistema de gestão da segurança e saúde 

do trabalho; 

c) Assegurar-se da conformidade com a sua política de SST; 

d) Demonstrar conformidade efetuando uma autoavaliação e autodeclaração; 

e) Obter a confirmação da sua conformidade por entidades com interesse na organização, 

tais como clientes; 
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f) Obter a confirmação da sua autodeclaração por uma parte externa à organização; 

g) Obter a certificação / registro do seu sistema de gestão SST por uma organização externa. 

 

A norma destina-se à SST e não tem como intento destinar-se a outras áreas da 

segurança e saúde, tais como os programas de bem-estar / promoção da saúde, a segurança de 

produtos, os danos para a propriedade ou os impactos ambientais. 

Sendo a metodologia usada pela organização para identificação de perigos e 

avaliação de riscos, deve ser definida com respeito ao seu âmbito e natureza de modo a 

garantir que seja pró-ativa e não apenas reativa e providenciar a identificação e documentação 

dos riscos e aplicação das medidas de controle apropriado. 

As decisões e ações da Alta Administração devem ser consistentes com o 

compromisso de melhoria contínua da organização e devem abranger o desempenho da SST, 

política e objetivos do SST, recursos e outros elementos do sistema de gestão SST. Além 

disso, as revisões pela gestão devem estar disponíveis para comunicação e consulta. 
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APÊNDICE I – Exemplos de Principais Acidentes Ambientais 

 

Ano Acidentes Ambientais 

1947 
Navio carregado de nitrato de amônia explodiu no Texas – Estados Unidos, tendo como 
consequência mais de 500 mortes e deixando 3.000 pessoas feridas. 

1956 

Contaminação na baía de Minamata no Japão. Foram registrados casos de disfunções neurológicas 
em famílias de pescadores, gatos e aves. A contaminação acontecia desde 1939 devido a uma 
companhia química instalada às margens da baía, tendo como decorrência a morte dos moradores 
devido às altas concentrações de mercúrio, que provocaram a chamada “doença de Minamata”. 

1966 
Na cidade de Feyzin na França, um vazamento de GLP (gás liquefeito de petróleo) causou a morte 
de 18 pessoas e deixou 65 intoxicadas. 

1973 Vazamento de amônia em Potchefstroom na África do Sul, causando 18 mortes e 65 intoxicados. 

1974 
Explosão e incêndio com ciclohexano causado na Planta de Caprolactama na cidade de Flixborough 
no Reino Unido, tendo como consequência 28 mortes, mais de 100 feridos e perdas monetárias de 
aproximadamente US$ 400 milhões. 

1976 
A fábrica Hoffmann – La Roche liberou na cidade de Seveso na Itália, uma densa nuvem de agente 
laranja, um desfolhante que, entre outras substâncias, continha dioxina, altamente venenosa. Em 
torno de 733 famílias foram retiradas da região. 

1978 
Encalhe de um navio carregado de 230.000 toneladas de petróleo em Portsall no Reino Unido, com 
perdas de mais de US$ 85 milhões. 

1978 
Na cidade de São Carlos na Espanha, um caminhão tanque carregado de propano explodiu, 
causando 216 mortes e deixando mais de 200 feridos. 

1979 
Reator atômico avariado da Usina de Three Mile Island na Pensilvânia nos Estados Unidos 
descarregou, no ar, gás radiativo e provocou a retirada de 300.000 pessoas de suas casas. 

1984 
Um vazamento de 25 toneladas de isocianato de metila, ocorrido em Bhopal na Índia, causou morte 
de 3.400 pessoas e intoxicação de mais de 200.000 pessoas. O acidente teve origem no vazamento 
de gás da fábrica da Union Carbide. 

1984 
Em San Juanico no México, incêndio de GLP seguido de explosão causou 650 mortes e deixou mais 
de 6.400 feridos. 

1984 
Duto da Petrobrás deixou vazar gasolina em Vila Socó em Cubatão no Brasil, provocando um 
incêndio que matou 93 pessoas. 

1986 Derramamento de 30.000 litros de pesticida no Rio Reno na Suíça deixou 193 km de rio morto. 

1986 

Acidente na usina nuclear de Chernobyl na Ucrânia antiga União Soviética, provocado pelo 
desligamento do sistema de refrigeração com o reator ainda em funcionamento, resultou num 
incêndio que durou uma semana, lançando na atmosfera um volume de radiação cerca de 30 vezes 
maior do que o da bomba atômica de Hiroshima no Japão durante a 2ª. Guerra Mundial, espalhando 
a radiação para diversos países europeus e até mesmo no Japão, sendo evacuadas 135.000 pessoas. 

1987 Acidente com césio 137 em Goiânia no Estado de Goiás – Brasil. 

1989 

O navio petroleiro Exxon Valdez bateu num recife e encalhou no estreito do Príncipe Willian no 
Alasca. O rombo aberto no casco vazou cerca de 44 milhões de litros de petróleo. O pior vazamento 
de óleo da história dos Estados Unidos atingiu cerca de 260 km quadrados, poluindo águas, ilhas e 
praias da região, com sequela de milhares de mortes de animais como peixes, aves, baleias e leões-
marinhos. 

1991 
Vazamento e explosão na Planta de processo de cloro em Catzacoala com perdas de US$ 150 
milhões. 

1991 Explosão no duto de gasolina em Guadalajara no México causou a morte de 300 pessoas. 

1996 
Falha operacional em um navio petroleiro derramou 70.000 toneladas em Mill Bay no Reino Unido 
causando a morte de 2.300 pássaros. 

1998 
Derramamento de 8.000 toneladas de ácido sulfúrico no mar em Rio Grande no Rio Grande do Sul – 
Brasil. 

2000 
Petrobrás foi responsável, no dia 18 de janeiro, pelo derramamento de mais de 1 milhão de litros de 
óleo na baía de Guanabara no Rio de Janeiro – Brasil, e julho do mesmo ano, mais um acidente com 
vazamento de cerca de 4 milhões de litros de óleo cru na refinaria de Araucária no Paraná – Brasil. 

2001 
O barco pesqueiro Windy Bay chocou-se e derramou mais de 130.000 litros de óleo diesel no sul do 
Alasca, no mesmo local da catástrofe ambiental causada pelo navio Exxon Valdez. 
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Ano Acidentes Ambientais 

2001 
Vazamento de gás natural da Estação de Pitanga da Petrobrás a 46 km de Salvador – Brasil atingiu 
150 metros do manguezal. 

2002 
O navio Prestige das Bahamas afundou a 250 km da região da Galícia na Espanha e cerca de 15.000 
pássaros foram afetados. 

2003 
Vazaram aproximadamente 25 mil litros de petróleo no Terminal Martin Almirante Barroso, 
localizado em São Sebastião, litoral norte de São Paulo – Brasil, pela Transpetro – subsidiária da 
Petrobras. 

2003 
Cerca de 460 litros de óleo vazaram da linha de produção da Petrobrás em Riachuelo (32 km de 
Aracaju – Sergipe – Brasil), atingindo o rio Sergipe e parte da vegetação da região. A Petrobrás foi 
multada em R$ 1 milhão pela Adema – Administração Estadual do Meio Ambiente. 

2004 

Vazamento de óleo cru poluiu o rio Guaecá e a praia de mesmo nome em São Sebastião, litoral 
norte de São Paulo – Brasil. O acidente aconteceu no oleoduto que liga o Tebar (Terminal Almirante 
Barroso), em São Sebastião, à refinaria Presidente Bernardes, em Cubatão. As causas do 
rompimento do oleoduto são desconhecidas. Ainda não se sabe a quantidade de óleo que vazou. 

2004 

O navio de bandeira chilena Vicunã, carregado com 11 mil toneladas de metanol explodiu três vezes 
e afundou totalmente com pelo menos metade da carga em seu interior. Estima-se vazamento entre 3 
e 4 milhões de litros de três tipos de combustíveis e é considerado o maior vazamento em 20 anos na 
Baía de Paranaguá – Paraná – Brasil. Além do impacto no ambiente aquático causado pelas 
explosões, houve mortes dos tripulantes e de muitas espécies da fauna marinha. A mancha de óleo 
atingiu mais de 30 km e uma equipe de pessoas foi treinada para auxiliar na limpeza e salvamento 
de espécies atingidas pelo óleo. A Cattalini, a P&I, seguradora da embarcação, a Wilson Sons, 
contratada como agência marítima, e a Sociedad Naviera Ultragas, proprietária da embarcação, vêm 
acumulando multas de R$ 250 mil diários cada uma, desde o dia 17/11/2004. 

2010 

Explosão e vazamento de petróleo na plataforma Deepwater Horizon no Golfo do México de 
propriedade da British Petroleum (BP PLC), que causou a morte de 11 pessoas além de ter causado 
o derrame de 757 milhões toneladas de crude para o mar, considerado um dos maiores na história 
dos EUA. 

Fonte: O autor - dados coletados de diversas fontes e resumidas em um quadro para facilitar o entendimento. 
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APÊNDICE J – SASSMAQ 

 

 

O SASSMAQ é um Sistema de Avaliação de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e 

Qualidade, elaborada pela Comissão de Transportes da ABIQUIM, dirigido aos serviços de 

logística para produtos químicos e petroquímicos, perigosos e não perigosos oferecidos por 

empresas de transporte rodoviário para indústrias químicas associadas da ABIQUIM. 

O objetivo é aperfeiçoar e agilizar o processo de qualificação e avaliação de 

transportadoras pelas empresas contratantes, visando a redução progressiva e contínua dos 

riscos envolvidos nas operações de transporte e distribuição de produtos químicos, atendendo 

rigorosamente a padrões técnicos das indústrias químicas e representa uma evolução dos 

serviços de logística, além disso, representa para as contratantes acelerar o processo de 

avaliação dos seus prestadores de serviço de logística. 

Em contrapartida, para as transportadoras haverá uma redução de custos e tempo 

necessário para receber diferentes avaliações de clientes atuais e potenciais, sendo este um 

sistema único aceito pelas companhias associadas da ABIQUIM. 

Devido ao processo de certificação ser realizado por um organismo certificador 

independente e credenciado junto ao INMETRO, isto confere maior independência e 

credibilidade ao sistema de avaliação.  

A Figura 17 mostra um fluxograma do processo para qualificação SASSMAQ. A 

avaliação consiste em dois módulos: elementos centrais e elementos específicos. 

Na avaliação dos elementos centrais é realizada uma única vez, cobrindo todos os 

serviços na matriz ou na gerência da unidade de negócios correspondente, permitindo uma 

visão ampla do quadro administrativo, financeiro e social da empresa, sendo o módulo 

composto de 132 questões e 225 quesitos aplicáveis em segurança, saúde, meio ambiente e 

qualidade. 

O módulo de elementos específicos é aplicado para cada filial ou unidade de 

operação, sendo uma avaliação específica para cada serviço: transporte rodoviário, transporte 

intermodal, armazenamento, garagens, estações de limpeza etc., sendo constituído por 211 

questões e 218 quesitos aplicáveis em segurança, saúde, meio ambiente e qualidade. 
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Figura 17: Fluxograma do Processo para a Qualificação SASSMAQ 
Fonte: O autor, adaptado do material da Fundação Carlos Alberto Vanzolini. 

 

Através dos questionários são atribuídos pontos, isto é, se atende a questão, é dada 

nota 1 e, se atende parcialmente ou não atende, é atribuída a nota zero. A orientação da 

ABIQUIM é que os avaliados atendam 100% das questões mandatórias que são baseadas em 

requisitos regulamentares ou normativos, atender no mínimo 70% dos requisitos da indústria 

química, se não atendidos, deve ser fixado um prazo de até 6 meses para serem aprovadas e 

não há um percentual definido para as questões desejáveis que demonstram a melhoria 

contínua quanto à segurança, saúde, meio ambiente e qualidade. 

A certificação tem uma validade de dois anos e, ao final, a transportadora deve 

passar por nova avaliação. As avaliações de manutenção podem ser solicitadas para 

verificação de melhorias, atualização ou implantação de novos sistemas de trabalho. 

Quanto às empresas contratantes, podem consultar o banco de dados da ABIQUIM, 

no qual se encontra o Termo de Avaliação enviado pela empresa certificadora e solicitar os 

relatórios de avaliação diretamente às transportadoras. 

 

 

 

Empresa 
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Serviços de 
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Certificador 

Independente 

 
Indústria 
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Relatórios 

Consulta 
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Termo de 
Avaliação 

Relatórios 
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APÊNDICE K – Assertivas teóricas e principais autores 

 

Assertivas teóricas Principais Autores 
Práticas Internas de GSCM  

A01 – Compromisso da Alta Direção 
Ho (1999); Ninlawan et al. (2010); Zhu e 
Sarkis (2004); Zhu et al. (2010) 

A02 – Suporte aos Gerentes e Supervisores 
Ho (1999); Ninlawan et al. (2010); Zhu e 
Sarkis (2004); Zhu et al. (2010) 

A03 – Compromisso de todos os departamentos para melhorias 
ambientais 

Ho (1999); Maccarthy e Fernandes (2000); 
Ninlawan et al. (2010); Zhu e Sarkis (2004); 
Zhu et al. (2010) 

A04 – Prática de Gestão Ambiental de Qualidade Total 
Maccarthy e Fernandes (2000); Monden 
(1997); Ninlawan et al. (2010); Zhu e Sarkis 
(2004); Zhu et al. (2010) 

A05 – Existência de Sistema de Gestão Ambiental atuante 
Ninlawan et al. (2010); Zhu e Sarkis (2004); 
Zhu et al. (2010) 

A06 – Certificação ISO 14001 é fundamental para operação 
Ninlawan et al. (2010); Zhu e Sarkis (2004); 
Zhu et al. (2010) 

A07 – Controle da conformidade ambiental através da 
Auditoria Ambiental 

Bicheno (2004); Van Hoek (2000); Giannetti e 
Almeida (2006); Ninlawan et al. (2010); Zhu e 
Sarkis (2004); Zhu et al. (2010) 

A08 – Prioridade no suporte para adequação aos regulamentos 
ambientais  

Ninlawan et al. (2010); Zhu e Sarkis (2004); 
Zhu et al. (2010) 

Práticas Externas de GSCM  

A09 – Fornecer especificações design c/exigências ambientais 
p/ fornecedores 

Carter, Ellram e Ready (1998); Ninlawan et 
al. (2010); Zhu e Sarkis (2004); Zhu et al. 
(2010)  

A10 – Prática de cooperação com os fornecedores nos 
objetivos ambientais 

Cousins (1999); Den Hond (1996); 
Drumwright (1994); Lamming (1993); 
Lamming e Hampson (1996); Ninlawan et al. 
(2010); Zhu e Sarkis (2004); Zhu et al. (2010)  

A11 – Realização constantes de auditoria ambiental nos 
fornecedores 

Green, Morton e New (1996); Hampson 
(1996); Noci (1997); Ninlawan et al. (2010); 
Zhu e Sarkis (2004); Zhu et al. (2010)  

A12 – Exigir dos fornecedores a Certificação ISO 14001 
Ninlawan et al. (2010); Zhu e Sarkis (2004); 
Zhu et al. (2010)  

A13 – Verificação das práticas ambientais nos fornecedores de 
2º nível 

Ninlawan et al. (2010); Zhu e Sarkis (2004); 
Zhu et al. (2010) 

A14 – Desenvolver os produtos (eco-design) em conjunto com 
os clientes 

Lamming (1993); Lane e Bachmann (1998); 
Ninlawan et al. (2010); Zhu e Sarkis (2004); 
Zhu et al. (2010) 

A15 – Cooperação com os clientes para promover a produção 
limpa 

Cousins (1999); Den Hond (1996); 
Drumwright (1994); Lamming (1993); 
Lamming e Hampson (1996); Ninlawan et al. 
(2010); Zhu e Sarkis (2004); Zhu et al. (2010) 

A16 – Coopera com fornecedores e clientes para reduzir o uso 
de embalagem 

Lamming e Hampson (1996); Min e Galle 
(1997); Ninlawan et al. (2010); Noci (1997); 
Zhu e Sarkis (2004); Zhu et al. (2010) 
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Assertivas Principais Autores 
Investimentos Verdes  

A17 – Para recuperar investimentos na GSCM vende o excesso 
de estoques 

Faria (2003); Melo Neto (2001); Ninlawan et 
al. (2010); Zhu e Sarkis (2004); Zhu et al. 
(2010) ; Zsidisin e Hendrick (1998)  

A18 – Adota prática de venda de sucatas e materiais usados 
Faria (2003); Melo Neto (2001); Ninlawan et 
al. (2010); Zhu e Sarkis (2004); Zhu et al. 
(2010) ; Zsidisin e Hendrick (1998)  

A19 – Venda de ativo fixo é utilizada para recuperar 
investimentos 

Faria (2003); Melo Neto (2001); Ninlawan et 
al. (2010); Zhu e Sarkis (2004); Zhu et al. 
(2010) ; Zsidisin e Hendrick (1998)  

A20 – Investe em equipamentos que reduzem consumo de 
energia elétrica 

Gavronski et al. (2003); Klassen e Whybark 
(1999a); Hart (1995); Ninlawan et al. (2010); 
Zhu e Sarkis (2004); Zhu et al. (2010) 

A21 – Investe em equipamentos que reduzem consumo de água 
Gavronski et al. (2003); Klassen e Whybark 
(1999a); Hart (1995); Ninlawan et al. (2010); 
Zhu e Sarkis (2004); Zhu et al. (2010) 

A22 – Investimentos na redução de emissão poluentes, resíduos 
e desperdícios. 

Gavronski et al. (2003); Klassen e Whybark 
(1999a); Hart (1995); Ninlawan et al. (2010); 
Zhu e Sarkis (2004); Zhu et al. (2010) 

A23 – Investe em matéria prima menos agressivas ao meio 
ambiente  

Gavronski et al. (2003); Klassen e Whybark 
(1999a); Hart (1995); Ninlawan et al. (2010); 
Zhu e Sarkis (2004); Zhu et al. (2010) 

A24 – Treinamento dos empregados p/desenvolver processos e 
produtos verde. 

Bowen et al. (2001a, b); Gavronski et al. 
(2003); Klassen e Whybark (1999a); Hart 
(1995); Ninlawan et al. (2010); Zhu e Sarkis 
(2004); Zhu et al. (2010) 

Eco-design e Logística Reversa  

A25 – Desenvolve design dos produtos p/reduzir consumo 
material e energia 

Azzone e Noci (1998); Bowen et al. (2001a, 
b); Furtado (2005); Kruwet, Zussman e 
Seliger (1995); Ninlawan et al. (2010); 
Tsoulfas e Pappis (2008); Zhu e Sarkis 
(2004); Zhu et al. (2008); Zhu et al. (2010) 

A26 – Produtos com design para reuso, reciclagem e 
recuperação materiais. 

Azzone e Noci (1998); Bowen et al. (2001a, 
b); Furtado (2005); Kruwet, Zussman e 
Seliger (1995); Ninlawan et al. (2010); 
Tsoulfas e Pappis (2008); Zhu e Sarkis 
(2004); Zhu et al. (2008); Zhu et al. (2010) 

A27 – Evita uso materiais perigosos ao meio ambiente nos 
produtos/processos 

Furtado (2005); Kruwet, Zussman e Seliger 
(1995); Ninlawan et al. (2010); Jeswiet e 
Hauschild (2005); Tsoulfas e Pappis (2008); 
Zhu e Sarkis (2004); Zhu et al. (2008); Zhu et 
al. (2010)  

A28 – Atuar junto aos clientes para implantar reciclagem e 
redução de resíduos 

Azzone e Noci (1998); Ninlawan et al. (2010); 
Tsoulfas e Pappis (2008); Zhu e Sarkis 
(2004); Zhu et al. (2008); Zhu et al. (2010) 

A29 – Seleção dos fornecedores com matéria prima 
ambientalmente amigável 

Bowen et al. (2001a, b); Kruwet, Zussman e 
Seliger (1995) ; Ninlawan et al. (2010); 
Tsoulfas e Pappis (2008); Zhu et al. (2008) 

A30 – Habilidades técnicas dos funcionários inclui aspectos 
ambientais 

Bowen et al. (2001a, b); Ninlawan et al. 
(2010); Zhu e Sarkis (2004); Zhu et al. (2010) 

A31 – Logística reversa (design produtos) – desmontagem, 
reuso e reciclagem. 

Furtado (2005); Kruwet, Zussman e Seliger 
(1995); Zhu e Sarkis (2004); Zhu et al. (2008); 
Zhu et al. (2010) 

A32 – Produto menor para diminuir área de armazenagem, uso 
energia e manuseio. 

Azzone e Noci (1998); Bowen et al. (2001a, 
b); Furtado (2005); Kruwet, Zussman e 
Seliger (1995); Jeswiet e Hauschild (2005); 
Ninlawan et al. (2010); Tsoulfas e Pappis 
(2008); Zhu e Sarkis (2004); Zhu et al. (2008) 



 

 

183 

 

Assertivas Principais Autores 
Reatividade Corporativa  

A33 – Garantir o cumprimento da legislação 
Miles e Covin (2000); Neder (1992) ; 
Ninlawan et al. (2010); Rosen (2001); Zhu e 
Sarkis (2004); Zhu et al. (2010) 

A34 – Detectar e minimizar a possibilidade de criar passivos 
ambientais 

Miles e Covin (2000); Neder (1992) ; 
Ninlawan et al. (2010); Rosen (2001); Zhu e 
Sarkis (2004); Zhu et al. (2010) 

A35 – Trabalhar com expectativa de aumento futuro das 
exigências ambientais 

Miles e Covin (2000); Ninlawan et al. (2010); 
Zhu e Sarkis (2004); Zhu et al. (2010) 

A36 – Obtém benefícios fiscais por possuir sistema de gestão 
ambiental 

Ninlawan et al. (2010); Zhu e Sarkis (2004); 
Zhu et al. (2010) 

A37 – Participa ativamente nas entidades de classe no tema 
meio ambiente 

Ninlawan et al. (2010); Zhu e Sarkis (2004); 
Zhu et al. (2010) 

A38 – Atende as questões ambientais no mesmo padrão dos 
concorrentes 

Ninlawan et al. (2010); Porter e Van der Linde 
(1995a); Rosen (2001); Zhu e Sarkis (2004); 
Zhu et al. (2010) 

A39 – Pressões ambientais dos clientes, fornecedores e órgãos 
governamentais. 

Ninlawan et al. (2010); Perez-Sanchez, Barton 
e Bower (2003); Porter e Van der Linde 
(1995a); Rosen (2001); Zhu e Sarkis (2004); 
Zhu et al. (2010) 

A40 – Trabalha aspecto ambiental para ter acesso a linhas de 
crédito especiais 

Ninlawan et al. (2010); Zhu e Sarkis (2004); 
Zhu et al. (2010) 

Pró-atividade Corporativa  

A41 – Antecipar aos concorrentes em questões ambientais 
CNI (2007); CNI (2010); Porter e Van der 
Linde (1995a); Varadarajan (1992) 

A42 – Participação GSCM melhora imagem junto aos clientes 
e sociedade. 

CNI (2007); CNI (2010); Karagozoglu e 
Lindell (2000); Menon e Menon (1997); Miles 
e Covin (2000); Toms (2001); Varadarajan 
(1992) 

A43 – Funcionários dedicam alta prioridade nas atividades 
ambientais 

Lau e Ragothaman (1997); Ninlawan et al. 
(2010); Zhu e Sarkis (2004); Zhu et al. (2010) 

A44 – Gerentes e Supervisores dedicam alta prioridade em 
questões ambientais 

Lau e Ragothaman (1997); Ninlawan et al. 
(2010); Zhu e Sarkis (2004); Zhu et al. (2010) 

A45 – Alta direção da empresa tem como alta prioridade 
assuntos ambientais 

Lau e Ragothaman (1997); Ninlawan et al. 
(2010); Zhu e Sarkis (2004); Zhu et al. (2010) 

A46 – Questões ambientais é referencia no segmento industrial 
que faz parte 

Karagozoglu e Lindell (2000); Ninlawan et al. 
(2010); Varadarajan (1992); Zhu e Sarkis 
(2004); Zhu et al. (2010) 

A47 – Gerir eficazmente os riscos ambientais que afetam o 
negócio 

CNI (2007); CNI (2010); Karagozoglu e 
Lindell (2000); Toms (2001); Ninlawan et al. 
(2010); Zhu e Sarkis (2004); Zhu et al. (2010) 

A48 – Auxiliar fornecedores e clientes a implantarem 
programas próprios SGA 

Gavronski et al. (2003); Ninlawan et al. 
(2010); Zhu e Sarkis (2004); Zhu et al. (2010) 
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Assertivas Principais Autores 
Desempenho Econômico Positivo  

A49 – Obter redução custo para compras de materiais ao 
participar da GSCM 

Branco e Rodrigues (2006); Miles e Covin 
(2000); Ninlawan et al. (2010); Surroca, Tribo 
e Waddock (2010); Zhu e Sarkis (2004); Zhu 
et al. (2010) 

A50 – Redução do custo de consumo de energia e água ao 
participar da GSCM 

Branco e Rodrigues (2006); Miles e Covin 
(2000); Ninlawan et al. (2010); Surroca, Tribo 
e Waddock (2010); Zhu e Sarkis (2004); Zhu 
et al. (2010) 

A51 – Diminuir a taxa de tratamento de resíduos ao participar 
da GSCM 

Miles e Covin (2000); Ninlawan et al. (2010); 
Surroca, Tribo e Waddock (2010); Zhu e 
Sarkis (2004); Zhu et al. (2010) 

A52 – Redução na taxa de descarga de resíduos ao participar da 
GSCM 

Miles e Covin (2000); Ninlawan et al. (2010); 
Surroca, Tribo e Waddock (2010); Zhu e 
Sarkis (2004); Zhu et al. (2010) 

A53 – Multas por acidentes ambientais foram eliminadas ou 
reduzidas 

Branco e Rodrigues (2006); Miles e Covin 
(2000); Ninlawan et al. (2010); Surroca, Tribo 
e Waddock (2010); Zhu e Sarkis (2004); Zhu 
et al. (2010) 

A54 – Ganhos com implantação do reuso, reciclagem e 
diminuição embalagem. 

Branco e Rodrigues (2006); Miles e Covin 
(2000); Ninlawan et al. (2010); Surroca, Tribo 
e Waddock (2010); Zhu e Sarkis (2004); Zhu 
et al. (2010) 

A55 – Aproveitar novas oportunidades de mercado ao 
participar da GSCM 

Miles e Covin (2000); Ninlawan et al. (2010); 
Surroca, Tribo e Waddock (2010); Zhu e 
Sarkis (2004); Zhu et al. (2010) 

A56 – Melhorar a margem de lucro ao participar da GSCM 

Branco e Rodrigues (2006); Miles e Covin 
(2000); Ninlawan et al. (2010); Surroca, Tribo 
e Waddock (2010); Zhu e Sarkis (2004); Zhu 
et al. (2010) 

Desempenho Econômico Negativo  

A57 – Investimento para fabricar e vender produtos 
ambientalmente corretos 

Branco e Rodrigues (2006); Miles e Covin 
(2000); Ninlawan et al. (2010); Surroca, Tribo 
e Waddock (2010); Zhu e Sarkis (2004) 

A58 – Aumento do custo operacionais ao realizar a gestão 
ambiental 

Branco e Rodrigues (2006); Miles e Covin 
(2000); Ninlawan et al. (2010); Surroca, Tribo 
e Waddock (2010); Zhu e Sarkis (2004) 

A59 – Aumento do custo de treinamento para gerir 
corretamente a GSCM 

Branco e Rodrigues (2006); Miles e Covin 
(2000); Surroca, Tribo e Waddock (2010); 
Zhu e Sarkis (2004) 

A60 – Aumento custo devido aquisição materiais 
ambientalmente amigáveis 

Branco e Rodrigues (2006); Miles e Covin 
(2000); Ninlawan et al. (2010); Surroca, Tribo 
e Waddock (2010); Zhu e Sarkis (2004) 

A61 – Custos logísticos reversos aumentaram após implantação 
da GSCM 

Miles e Covin (2000); Ninlawan et al. (2010); 
Surroca, Tribo e Waddock (2010); Zhu e 
Sarkis (2004) 

A62 – Aumento das despesas com campanhas conscientização 
ambiental 

Branco e Rodrigues (2006); Miles e Covin 
(2000); Ninlawan et al. (2010); Surroca, Tribo 
e Waddock (2010); Zhu e Sarkis (2004) 

A63 – Baixa oferta materiais prima amigável ambientalmente 
aumenta custo 

Miles e Covin (2000); Ninlawan et al. (2010); 
Surroca, Tribo e Waddock (2010); Zhu e 
Sarkis (2004) 

A64 – Aumento custo do projeto de produto serviço com o 
critério ambiental 

Miles e Covin (2000); Ninlawan et al. (2010); 
Surroca, Tribo e Waddock (2010); Zhu e 
Sarkis (2004) 
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Assertivas Principais Autores 
Desempenho Ambiental  

A65 – Redução das emissões de poluentes ao adotar a GSCM 

Atkinson e Hamilton (1996); Gardberg e 
Fombrun (2006); Branco e Rodrigues (2006); 
Ninlawan et al. (2010); Tocchetto e Tocchetto 
(2004); Zhu e Sarkis (2004); Zhu et al. (2010) 

A66 – Conseguir reduzir o uso de águas residuais com a 
implantação GSCM 

Atkinson e Hamilton (1996); Gardberg e 
Fombrun (2006); Ninlawan et al. (2010); Zhu 
e Sarkis (2004); Zhu Branco e Rodrigues 
(2006); Tocchetto e Tocchetto (2004); et al. 
(2010) 

A67 – Redução de resíduos sólidos pela companhia ao 
implantar a GSCM 

Atkinson e Hamilton (1996); Gardberg e 
Fombrun (2006); Branco e Rodrigues (2006); 
Tocchetto e Tocchetto (2004); 

A68 – Diminuição de consumo dos produtos perigosos e 
materiais tóxicos 

Atkinson e Hamilton (1996); Gardberg e 
Fombrun (2006); Branco e Rodrigues (2006); 
Ninlawan et al. (2010); Tocchetto e Tocchetto 
(2004); Zhu e Sarkis (2004); Zhu et al. (2010) 

A69 – Diminuir a frequência de acidentes ambientais com a 
GSCM 

Gardberg e Fombrun (2006); Branco e 
Rodrigues (2006); Ninlawan et al. (2010); Zhu 
e Sarkis (2004); Zhu et al. (2010) 

A70 – Adoção da gestão ambiental melhorou a situação 
ambiental 

Gardberg e Fombrun (2006); Branco e 
Rodrigues (2006); Ninlawan et al. (2010); Zhu 
e Sarkis (2004); Zhu et al. (2010) 

A71 – Entrega Premio Ambiental aos fornecedores pelo 
desempenho ambiental 

Branco e Rodrigues (2006); Ninlawan et al. 
(2010); Zhu e Sarkis (2004); Zhu et al. (2010) 

A72 – Eliminação de embalagem com atuação conjunto de 
fornecedores e clientes 

Atkinson e Hamilton (1996); Gardberg e 
Fombrun (2006); Branco e Rodrigues (2006); 
Ninlawan et al. (2010); Tocchetto e Tocchetto 
(2004); Zhu e Sarkis (2004); Zhu et al. (2010) 

Desempenho Operacional  

A73 – Adoção da GSCM aumentou a quantidade mercadoria 
entregue no prazo 

Gavronski et al. (2003); Neely (1998); 
Ninlawan et al. (2010); Sarkis (1999); Zhu e 
Sarkis (2004); Zhu et al. (2010) 

A74 – Redução no nível de estoque ao participar da GSCM 
Gavronski et al. (2003); Neely (1998); 
Ninlawan et al. (2010); Sarkis (1999); Zhu e 
Sarkis (2004); Zhu et al. (2010) 

A75 – Diminuir a taxa de sucatas ao participar da GSCM 
Gavronski et al. (2003); Neely (1998); 
Ninlawan et al. (2010); Sarkis (1999); Zhu e 
Sarkis (2004); Zhu et al. (2010) 

A76 – Melhora da qualidade dos produtos e serviços ao 
participar da GSCM 

Gavronski et al. (2003); Neely (1998); 
Ninlawan et al. (2010); Sarkis (1999); Zhu e 
Sarkis (2004); Zhu et al. (2010) 

A77 – Conseguir aumentar a oferta de linha de produtos ao 
participar GSCM 

Gavronski et al. (2003); Neely (1998); 
Ninlawan et al. (2010); Sarkis (1999); Zhu e 
Sarkis (2004); Zhu et al. (2010) 

A78 – Melhora na utilização da capacidade dos recursos 
produtivos 

Gavronski et al. (2003); Neely (1998); 
Ninlawan et al. (2010); Sarkis (1999); Zhu e 
Sarkis (2004); Zhu et al. (2010) 

A79 – Metas de minimizar e/ou eliminar as não conformidades 
foram atingidas 

Gavronski et al. (2003); Neely (1998); 
Ninlawan et al. (2010); Sarkis (1999); Zhu e 
Sarkis (2004); Zhu et al. (2010) 

A80 – Melhora na qualidade dos registros, análises e soluções 
das reclamações. 

Gavronski et al. (2003); Neely (1998); 
Ninlawan et al. (2010); Rao (2002); Sarkis 
(1999); Zhu e Sarkis (2004); Zhu et al. (2010) 

 
Fonte: O autor 
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APÊNDICE L – Empreendimentos sujeitos ao Licenciamento Ambiental 

 

Indústria química 

• Produção de substâncias e fabricação de produtos químicos. 
• Fabricação de produtos derivados do processamento de petróleo, de rochas betuminosas e 

da madeira. 
• Fabricação de combustíveis não derivados de petróleo. 
• Produção de óleos / gorduras / ceras vegetais-animais / óleos essenciais vegetais e outros 

produtos da destilação da madeira. 
• Fabricação de resinas e de fios artificiais e sintéticos e de borracha e látex sintéticos 
• Fabricação de pólvora / explosivo / detonantes / munição para caça e desporto, fósforo de 

segurança e artigos pirotécnicos. 
• Recuperação e refino de solventes e óleos minerais, vegetais e animais. 
• Fabricação de concentrados aromáticos naturais, artificiais e sintéticos. 
• Fabricação de preparados para limpeza e polimento, desinfetantes, inseticidas, germicidas 

e fungicidas. 
• Fabricação de tintas, esmaltes, lacas, vernizes, impermeabilizantes, solventes e secantes. 
• Fabricação de fertilizantes e agroquímicos. 
• Fabricação de produtos farmacêuticos e veterinários 
• Fabricação de sabões, detergentes e velas. 
• Fabricação de perfumaria e cosméticos. 
• Produção de álcool etílico, metanol e similares. 
 

Fonte: Barbieri (2006, p. 318-319). 
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APÊNDICE M – Guia (Roteiro de Entrevista) 

 
 

         

 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 

 
 
 

Prezado Senhor / Senhora, 
 
Esta pesquisa tem como objetivo verificar os fatores relevantes da gestão ambiental de sua 
empresa. Entender este assunto é complexo e exige arcabouço teórico para ser compreendido. 
Assim, gostaríamos de conhecer um pouco mais sobre a gestão ambiental praticada pela sua 
empresa. 
 
Esclarecemos que o interesse da pesquisa é exclusivamente acadêmico, por isso todas as 
informações serão utilizadas estritamente para esse fim. Sua colaboração é muito importante 
para o sucesso de nossa pesquisa e, por conseguinte, a ampliação da fronteira do 
conhecimento. 
 
Os resultados da pesquisa serão retornados à comunidade acadêmica, mediante a publicação 
de trabalhos acadêmicos, tão logo esteja concluída. 
 
Antecipadamente agradecemos sua atenção. 
 
 
 
 
Fábio Ytoshi Shibao 
Doutorando em Administração de Empresas 
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 
Fone: (11) 5509-8334 - Celular: (11) 9998-1362.   
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Bloco 1: Dados do Respondente 

 
 

1 – Nome (opcional): ____________________________________________________________________________     

 

2 – Função (Diretor Comercial, Gerente Produção, Gerente de Engenharia etc.): _____________________________     

3 – Assinale somente uma única opção que melhor descreva a sua escolaridade: 

       Superior incompleto 

       Superior completo 

       Pós-graduação 

4 – Você é prestador de serviço na Empresa? (assinale somente uma única opção) 

       Sim                           Não  

 

5 – Tempo na função em ano(s)                                  Tempo na empresa em ano(s)  

       Até 2 anos                                                             Até 2 anos                  

       Entre 2 a 5 anos                                                    Entre 2 a 5 anos 

       Entre 5 a 10 anos                                                  Entre 5 a 10 anos 

       Acima de 10 anos                                                 Acima de 10 anos 

6 – Gênero (assinale somente uma única opção) 

       Masculino                 Feminino  

 

Bloco 2: Dados da Empresa  
 
 

7 – Nome da Empresa: ___________________________________________________________________________     

 

8 – Município: _______________________________________________________UF: _______________________   

9 – Ramo de Atividade: 

       Produto Químico Industrial        Sabões e Detergentes 

       Produtos Farmacêuticos        Defensivos Agrícolas 

       Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos        Tintas, Esmaltes e Vernizes 

       Adubos e Fertilizantes        Outros _______________________________ 

 

10 – Tipo de produto: ___________________________________________________________________________     

 

11 – Produção: (  ) Contínua      (  ) Por lote      (  ) Sob pedido      (  ) Especificar ____________  
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12 – Assinale somente uma única opção do número de empregados 2010 (classificação utilizada pela FIESP): 

       Até 9 empregados                                                                        100 a 499 empregados 

       10 a 99 empregados                                                                     500 ou mais empregados 

13 – Assinale somente uma única opção do faturamento 2009 (classificação do BNDES): 

       Menor ou igual a R$ 1,2 milhão                                                 Entre R$ 10,5 milhões e R$ 60,0 milhões 

       Entre R$ 1,2 milhão e R$ 10,5 milhões                                      Acima de R$ 60,0 milhões 

 

14 – Distribuição e vendas:       ____% mercado interno               _____% mercado externo                  _____% outros  

15 – A empresa possui certificação ISO 9001? (assinale somente uma única opção) 

       Sim                           Não  

16 – A empresa possui certificação ISO 14001? (assinale somente uma única opção) 

       Sim                           Não  

 
 
Bloco 3:  Dados da Gestão Ambiental 
 
17 – Do ponto de vista de gestão ambiental, a sua empresa pode ser considerada (assinale somente uma única opção): 

       Integrante de uma cadeia de suprimentos verde  

       Parcialmente integrante de uma cadeia de suprimentos verde  

       Não integrante de uma cadeia de suprimentos verde  

18 – Do ponto de vista da gestão ambiental, quais são os fatores que a sua empresa considera como os mais 

importantes (assinale somente uma única opção): 

       Aspectos Legais                                                                         Compras Verdes 

       Proatividade                                                                               Investimentos verdes (Equipamentos) 

       Processos Internos                                                                     Treinamento 

       Reatividade                                                                                Outros _______________________________ 

 
 
Bloco 4:  Entrevista espontânea 

 
1) Conte um pouco da história da sua empresa  
Resposta esperada: Estágio de desenvolvimento, perfil técnico/gerencial dos dirigentes, pró-
atividade dos gestores e o início da preocupação com o meio ambiente. 
 
 
2) Como é o processo de compras na sua empresa, o critério ambiental é considerado? Ou 

considera-se apenas o custo? 
Resposta esperada: Plano formal escrito, ISO 14001, SASSMAQ etc. 
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3) Quanto às peças não conformes qual é o tratamento dado a elas? Existe possibilidade de 
torná-la conforme sem precisar enviá-la de volta ao fornecedor? 

Resposta esperada: Segregadas e pode ser utilizado em produtos de segunda linha. NÂO, 
sempre é necessário devolver ao fornecedor. 
 
 
4)  Como a empresa avalia as ações do fornecedor? 

(   ) Desempenho da entrega do fornecedor 
(   ) Iniciativas de redução de custos por parte do fornecedor 
(   ) Lead time do fornecedor versus hora da empresa  
(   ) Preço do fornecedor versus preço do mercado 
(   ) Número de entregas livres de defeito 
(   ) Tempo do ciclo do pedido de compra 
(   ) Ranking de desempenho ambiental 
(   ) Outros. Especificar __________________________________________________ 

 
 
5) A empresa busca alianças com os fornecedores estratégicos? 
Resposta esperada: SIM, como? Participando no desenvolvimento de novos produtos, 
testando novas tecnologias, recebendo mão de obra especializada, assistindo palestras etc. 
 
 
6) A empresa informa seus fornecedores quanto à qualidade de seus serviços prestados e as 

metas que são esperadas deles? 
Resposta esperada: SIM, Como? Através de certificações, premiações etc. NÃO, como eles 
ficam sabendo o que são esperados deles? 
 
 
7) Existe alguma iniciativa conjunta entre os fornecedores e a empresa para a melhoria do 

desempenho ambiental? Ou na solução de algum problema? 
Resposta esperada: SIM, reuniões técnicas periódicas para avaliação, desenvolvimento 
conjunto de soluções etc. 
 
 
8) Quais são as variáveis que o(a) Sr.(a) considera importantes para o atendimento das 

exigências dos clientes a respeito do meio ambiente? 
Resposta esperada: Credibilidade frente aos stakeholders em honrar compromissos, 
operação da empresa tenha legitimidade, uma boa reputação ganha visibilidade e com isso 
obtém vantagem competitiva sobre os demais competidores. 
 
 
9) A empresa utiliza indicadores para monitorar o desempenho de suas atividades na 

cadeia de suprimentos quanto aos aspectos ambientais? 
Resposta esperada: EE/produção, água/produção, combustível/km rodado etc. 
 
 
10) Como estas métricas foram escolhidas? 
Resposta esperada: Necessidade de redução de custos, acompanhamento do desempenho 
ambiental, controle de qualidade etc. 
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11) Há método definido para mensuração de cada indicador e frequências estabelecidas para 
tomada das medidas? 

Resposta esperada: Semanal, mensal etc. 
 
 
12) A empresa investe em equipamentos que reduzam/otimizam consumo de água, energia 

elétrica, matéria prima ou que minimizem os resíduos e ruídos e eliminem desperdícios? 
Resposta esperada: SIM, explique como são apresentados os projeto e aprovados? 
 
 
13) A empressa mede a produtividade de seus equipamentos? Por exemplo, no caso do 

Almoxarifado, mede a produtividade da empilhadeira (kg/hora empilhadeira)? 
Resposta esperada: SIM, quais? 
 
 
14) Como é o processo de investimento da empresa em reciclagem, reutilização, reuso? 
Resposta esperada: É semelhante ao dos investimentos em equipamentos acrescido do 
envolvimento dos participantes da cadeia de suprimentos verde (fornecedores e clientes). 
 
 
15) Quais são as variáveis que o(a) Sr.(a) considera importantes para o cumprimento dos 

aspectos legais sobre o meio ambiente? 
Resposta esperada: Setor fortemente regulamentado em função de seus potenciais impactos 
ambientais, regime regulatório internacional crescente, o mercado está mudando de fatores e 
produtos, reputação da empresa, redução de custos e demanda dos consumidores. 
 
 
16) Como a empresa detecta e minimiza a possibilidade de criar passivos ambientais? 
Resposta esperada: Consultando a legislação ambiental e sempre alinhando com os objetivos 
estratégicos da companhia de forma proativa. 
 
 
17) Quanto à flexibilidade na entrega, existe alguma medida de desempenho neste aspecto? 

Como por exemplo % de entregas satisfatórias extracontratuais em valor e em unidades. 
(Para verificar se as respostas de 2 a 10 são coerentes e qual a intensidade da 
preocupação ambiental versus preocupação econômica (perda de cliente)). 

Resposta esperada: Explique como esse gasto adicional com recursos (combustível, energia 
elétrica, papel etc.) fica em relação a preocupação ambiental e preocupação econômico. 
 
 
18) A empresa mede o desempenho de seus custos logísticos? Como? 
Resposta esperada: Análise do custo total logístico, frete de suprimentos, frete e entrega, 
custo de estoque, custo do recebimento, custo atendimento de venda, processamento de 
pedidos, mão de obra direta, custo de armazenagem etc. 
 
 
19) Quanto às peças não conformes qual é o tratamento dado a elas? Existe possibilidade de 

torná-la conforme sem precisar trazer de volta do cliente? 
Resposta esperada: SIM, consertando no cliente, oferecendo um desconto etc. NÃO, sempre 
é necessário trazer o produto de volta. 
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20) A empresa mede a qualidade de seus processos logísticos? 
(   ) Índices de avarias 
(   ) Valor das avarias 
(   ) Número de devoluções 
(   ) Custo das mercadorias devolvidas 
(   ) Outros. Especificar ___________________________________________________ 

 
 
21) Quais são os benefícios obtidos que o(a) Sr.(a) considera importantes por participar de 

uma Cadeia de Suprimentos Verde? 
Resposta esperada: Ganhar credibilidade para ser reconhecido como uma empresa 
ambientalmente correta. 
 
 
22) Quais as principais ações ambientais que a sua empresa realizou que o(a) Sr.(a) 

considera importantes? 
Resposta esperada: Comprar de fornecedores certificados ISO, economia de energia elétrica, 
água, eliminação de desperdício, melhoramentos tecnológicos, inovação etc. 
 
 
23) As medidas ambientais empregadas, assim como suas metas são revistas 

periodicamente? 
Resposta esperada: SIM, mensalmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente etc. 
NÃO, então por que continua medindo? Costume, determinação da chefia etc. 
 
 
24) O sistema de medição de desempenho ambiental está de acordo com os objetivos 

estratégicos da empresa? 
Resposta esperada: SIM, como é feita essa ligação? BSC, avaliação de desempenho do 
empregado, participação nos resultados etc. NÃO, então porque existe este indicador? 
 
 
25) Existe alguma iniciativa conjunta entre os clientes e a empresa para a melhoria do 

desempenho ambiental? Ou na solução de algum problema? 
Resposta esperada: SIM, como? 
 
 
26) A empresa considera a logística reversa na concepção do produto? Explique. 
Resposta esperada: SIM, os custos estão envolvidos desde o início do ciclo de vida do 
produto. 
 
 
27) A empresa participa de alguma associação que faz o recolhimento de embalagens? 
Resposta esperada: SIM, como é operacionalizado? NÃO, tem alguma prática 
correspondente para atender aspectos ambientais? 
 
 
28) A empresa pratica em qual proporção a logística reversa de pós-venda e pós-consumo?  
Resposta esperada: Espera-se que a logística reversa pós-consumo seja maior que a pós-
venda para atender aspectos ambientais. 
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29) Após a implantação da logística reversa a empresa obteve ganho financeiro? 
Resposta esperada: Reciclagem, reutilização, reuso etc. 
 
 
30) Com relação ao consumo de energia da sua empresa nos últimos 2 anos, ele cresceu ou 

decresceu em média ___% ao ano. 
 
 
31) Com relação ao consumo de água da sua empresa nos últimos 2 anos, ele cresceu ou 

decresceu em média ___% ao ano.  
 
 
32) Quando você pensa em desempenho ambiental da empresa, quais são os indicadores? 

Quais destes são viáveis de serem obtidos em campo? 
Resposta esperada: Certificação ISO 14001, selo verde, indicador de uso de água, indicador 
de consumo de energia elétrica, logística reversa. 
 
 
33) Os atuais pedidos em carteira (em valores), considerados em comparação com o mesmo 

período do ano nos 2 anos anteriores: 
(   ) Aumentaram significativamente 
(   ) Aumentaram moderadamente 
(   ) Se mantiveram estáveis 
(   ) Decresceram moderadamente 
(   ) Decresceram significativamente 

 
34) A sua percepção pessoal de desempenho em termos de vendas (faturamento) nos 

últimos 2 anos, com relação aos seus principais concorrentes é de que: 
(   ) Crescemos mais que nossos principais concorrentes 
(   ) Estivemos próximos à medida dos concorrentes 
(   ) Crescemos menos que nossos principais concorrentes 
 

35) O número de empregados nos últimos 2 anos: 
(   ) Cresceu 
(   ) Manteve-se estável 
(   ) Decresceu, porque terceirizamos 
(   ) Decresceu pois o volume de produção caiu. 

 
36) A relação Lucro Líquido / Faturamento (margem líquida) no último ano foi: 

(   ) Acima de 10% 
(   ) Entre 5% e 10% do Faturamento Bruto 
(   ) Entre 1% e 5% do Faturamento Bruto 
(   ) Próximo de zero 
(   ) Obtivemos prejuízo no último ano 

  
37) Quando você pensa em desempenho financeiro da empresa, quais são os indicadores? 

Quais destes são viáveis de serem obtidos em campo? 
Resposta esperada: Faturamento, Lucro Líquido, Número de Funcionários, Volume 
Produzido, Total de Ativos, Retorno sobre o Investimento, Impostos Pagos, Retorno sobre o 
Ativo. 
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APÊNDICE N – Transcrições das Entrevistas 

 

Devido ao compromisso assumido pelo pesquisador em não publicar o nome das 

empresas participantes das entrevistas, quaisquer dados e informações que possam permitir a 

identificação das mesmas tais como: nome das empresas, nome dos entrevistados, região de 

atuação etc., serão substituídos por termos genéricos, tais como: Entrevistado (E1, E2, E3 etc.), 

Empresa (Empresa A, Empresa B, Empresa C etc.), Cidade ou Município (Município A, 

Município B, Município C etc.). 

O material original, com todos os dados e informações estão sob a guarda do 

pesquisador e disponível para eventual consulta, em ambiente restrito e somente para 

finalidade acadêmica ou do interesse do próprio entrevistado ou do representante da empresa 

pesquisada. 
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ETAPA EXPLORATÓRIA – FASE 1 – ENTREVISTADO 1 
 

E1, boa tarde! Obrigado pela cooperação no trabalho de pesquisa. Primeiramente, quero 
agradecer e depois pedir autorização para poder fazer a gravação da nossa entrevista. 
Ok Fábio é um prazer poder ajudar. Você tem a minha autorização para gravar. Vou falar, 
obviamente, daquilo que eu entendo e que eu tenha certeza. Daquilo que pode realmente te 
ajudar. 
 
Primeiramente, para a gente quebrar um pouco de gelo, vamos falar um pouco sobre a 
história da empresa. Conta um pouco da história, estágio de desenvolvimento, perfil 
técnico e gerencial dos dirigentes, pró-atividade dos gestores. Tudo isso referente à parte 
de meio ambiente. Porque o meu trabalho constitui na parte de green supply chain na 
cadeia das indústrias químicas. 
O que você gostaria? Você gostaria que eu comentasse a respeito disso? 
 
Da empresa, qual é a importância para a empresa? Como você vê isso? 
Bom, a Empresa A é uma empresa centenária, tem 108 anos no mercado. A base dos produtos 
são produtos classificados como perigosos. Eu, em especial, trabalho com... Além da 
característica do produto que são gases perigosos, eu ainda trabalho com um risco acentuado 
que é a compressão dos gases em cilindros. E a Empresa A, como empresa séria desse 
segmento, tem como principal objetivo manter a segurança nas suas operações com o slogan 
que é: “-Segurança em primeiro lugar.” Eu vejo como uma empresa atuante, que investiu 
numa área específica para gestão dos riscos, uma diretoria específica. E procura conscientizar 
os seus funcionários e gestores, atribuindo responsabilidades com a segurança. Então, eu vejo 
como algo extremamente positivo. 
 
Como o processo de compras, na realidade, de contratação de serviços, no seu caso. O 
critério ambiental é considerado? Ou, se considera apenas o custo? 
Não. Hoje, eu diria para você que eu estou na companhia há dez anos e sempre atuei aqui na 
Empresa A, na área de distribuição. E no passado, pelo menos até o contrato que nós 
tínhamos em 1999, isso não era tão latente. Mas hoje, já desde os últimos seis anos para cá, 
isso é bastante latente. Há uma preocupação muito grande que os transportadores estejam 
associados a uma entidade como o SASSMAQ, porque eles têm uma certificação que nos 
proporcione uma segurança. Porque os requisitos do SASSMAQ estão alinhados com os 
nossos, e também que eles... Porque também eles atendem as legislações do IBAMA, com 
base na resolução do Conama 237. Eles têm licença ambiental. Os transportadores que são 
certificados pelo SASSMAQ têm licença ambiental. Estão preocupados, também, com as 
licenças exigidas para cada um dos Estados, como aqui no Município A. Cada Estado tem o 
seu órgão regulador, além das certificações locais. Cada Município, como a cidade A, na 
secretaria de saúde ambiental, meio... 
 
[Fim do Arquivo 01] 
[Início do Arquivo 02] 
 
Retomando. Agora E1, quando as peças não conformes, qual é o tratamento dado a elas? 
Existe possibilidade de torná-la conforme sem precisar enviá-la de volta ao fornecedor 
ou trazer de volta dos clientes? (Peças?) No caso, acho que... (O serviço, não é?) Um gás 
não conforme, por exemplo, está sendo entregue. 
Bom, quando a gente constata no transporte, na entrega, no atendimento aos clientes, alguma 
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anomalia em relação aos gases fornecidos, essa anomalia é registrada ainda no cliente, através 
do preenchimento de um formulário interno e é trazido de volta para a unidade para que seja 
tratada. Pela área de produção e um reporte para o cliente também. 
 
E como você avalia as ações do seu fornecedor, no caso o transportador? Através do 
desempenho de entrega, por exemplo? 
Nós temos um programa, que foi desenvolvido pela área de gestão industrial, onde nós 
conseguimos visualizar através de indicadores, qual é o nível de prestação de serviço, 
relacionado à saúde, segurança e meio ambiente, que presta o transportador. Se ele tiver uma 
classificação ruim, nós identificamos quais são os pontos que geram essa classificação ruim 
para poder desenvolver um trabalho de melhoria. 
 
A empresa, no caso a Empresa A, busca alianças com fornecedores estratégicos? Por 
exemplo, um desenvolvimento para produção de... (Custos?) Combustíveis, de custos ou 
melhoria ambiental? 
Nós temos, sim, essa visão. Dentro do serviço de transporte, nós identificamos dentro dos 
fornecedores o potencial de melhoria dentro do serviço prestado e fazemos tratativas no 
sentido de minimizar custos. Mantendo sempre o foco na saúde e segurança do meio 
ambiente. 
 
Mas que tipo de... Não deu para eu entender direito que tipo dessas alianças que são 
buscadas? Tem algum exemplo que possa ser citado? 
Nós nos juntamos, por exemplo, dentro de um programa de manutenção preventiva com 
vistas a manter o nível de poluentes. Então, o transportador faz parte de um programa, 
mediante aquilo que ele apresenta, recebe uma pontuação. É uma aliança que visa, na 
verdade... Não é uma aliança com retorno financeiro, e sim, em se manter os níveis de 
qualidade dos poluentes ou manter os poluentes dentro de um nível aceitável. 
 
E você pode dizer, mais ou menos, o que é esse nível aceitável? 
Dos veículos da frota, para área de distribuição gasosa, hoje, são cerca de 150. Então, esses 
veículos, todos, têm um plano de manutenção preventiva. E, dentro da manutenção 
preventiva, são feitas as abordagens relacionadas ao controle de poluentes. Então, se cada um 
dos veículos que são avaliados pelo transportador e depois validados por um representante da 
Empresa A, apresenta um nível de poluente não conforme, nós avaliamos quanto representa 
em relação ao total da frota. E é através daí que a gente faz a medição. A aliança, num 
sentido, é mais uma convenção interna para fazer essa gestão. 
 
A empresa informa os seus fornecedores quanto à qualidade dos serviços prestados e as 
metas que são esperadas deles? Porque você explicou, um pouco, que existe, não é? Isso, 
por exemplo, tem uma premiação? Tem uma certificação? Reconhecimento? 
É. Os indicadores são elaborados, inclusive, com a participação do transportador. Então, 
mensalmente, o transportador responde a uma série de requisitos. Ele preenche, inclusive, 
parte dos formulários, porém, tudo que ele indica é validado por um representante da Empresa 
A. Então lá nós tratamos, entre outras questões, não só o meio ambiente, mas um exemplo, o 
exame médico dos motoristas. Ele vai lá e diz: “-O exame médico tem uma relação de 30 

funcionários.” Ele vai lá indicar: “-Aqui eu tenho funcionário de número um a número 30.” 
E, ele coloca lá. Responde quando foi a última atualização do exame médico, e o nosso 
coordenador vai lá e valida. Ele diz: “-Você fez realmente o exame médico? Deixa eu ver 

aqui. Está certo.” Então, ele vai lá e valida. Então, ao final do mês ele já sabe onde é que está 
regular ou não. Porque nós temos uma planilha de avaliação que vai dando indicadores. À 
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medida que ele vai preenchendo já vão saindo os indicadores. E, até dependendo do nível de 
pontuação que ele alcança, ele já sabe se a posição dele é favorável ou não. Então ele já tem 
essa visão mês a mês. Ao final do período, ao final do ano, nós vamos classificar os melhores 
transportadores e eles vão receber da mão do nosso diretor geral um reconhecimento pelo 
serviço prestado em nível de segurança. Saúde, segurança e meio ambiente. 
 
Em termos de meio ambiente, você reportou algumas coisas dessa parte de segurança e 
higiene no trabalho. Mas em termos de meio ambiente, existe alguma iniciativa conjunta 
entre a Empresa A e o seu fornecedor, no caso a transportadora? 
Como crédito por carbono, crédito por recuperação de carbono, nós não temos um programa 
como esse. Nós temos transportadores e eles são avaliados por participarem de programas 
como esse. Então, a maioria dos transportadores, hoje, seguindo as normas internacionais, 
possuem, plantam... Existem reservas de árvores que são plantadas para fazer a captura de 
carbono e isso gera um crédito para eles. Nós temos as informações, mas não é um indicador, 
hoje, válido para nós. Ou seja, não tabulo isso e gero para ele nenhum tipo de benefício por 
conta disso. 
 
A Empresa A considera a logística reversa na concepção do produto? O retorno do 
produto. (Sim.) Não só não conforme, mas aquele... 
Para nós, isso é intrinsecamente ligado a nossa atividade porque nós fornecemos gases 
envazados em cilindros, na minha área. Eu trabalho com a distribuição de cilindros. E, 
normalmente, quando eu entrego para o meu cliente, eu entrego e retiro, eu faço a troca. A 
não ser que seja a primeira entrega, onde eu vou simplesmente deixar o vasilhame. Mas, 
normalmente, no dia a dia, depois de um cliente já contratado, eu entrego um cilindro com gás 
e retiro um cilindro sem gás. E essa logística reversa é feita no mesmo veículo que faz a 
entrega. 
 
Quais são as variáveis que você considera importantes para o atendimento das 
exigências dos clientes a respeito do meio ambiente? 
Você repete a pergunta? 
 
Quais são as variáveis que você considera importantes para o atendimento das 
exigências dos clientes a respeito do meio ambiente? Por exemplo, a empresa no caso de 
honrar os compromissos de não poluir ou reduzir o consumo de água, esse tipo de coisa. 
Na minha área, eu não tenho esse ponto com o cliente. A minha preocupação, no atendimento 
do meu cliente, é principalmente com a segurança. Porque os gases, os gases do ar, não são 
poluentes. Eles são considerados como produtos perigosos por conta de algumas 
características desse gás: ou alguns são inflamáveis, outros são oxidantes e principalmente 
pela compressão dos gases no cilindro. Agora, dentro do processo produtivo do cliente, na 
minha área não existe nenhuma interferência. 
 
A empresa, no caso a Empresa A, utiliza indicadores para monitorar o desempenho de 
suas atividades na cadeia de suplementos quanto aos aspectos ambientais? 
Não, hoje nós não temos nada nesse sentido. 
 
Por exemplo, combustível por quilômetro rodado? 
Não. Eu tenho indicadores que me geram performance em relação à entrega do produto. Por 
exemplo, quanto custa o metro cúbico distribuído? Quantos cilindros eu entrego por 
quilometro rodado? Isso, nós administramos porque interfere diretamente no custo. Mas nada 
que traga impacto a gestão do meio ambiente. 
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Bom, você tem conhecimento se a empresa investe em equipamentos que reduzam ou 
otimizam o consumo de água, energia elétrica, matéria-prima? Ou que minimizem os 
resíduos e ruídos que eliminem desperdícios? 
Sim, nós temos dentro da Empresa A, eu tenho conhecimento. Nós temos na área de 
produção, principalmente, mecanismos que promovem esse controle. Por exemplo, nós temos 
dentro do processo de produção de acetileno, apesar de não ser a minha área, mas eu tenho 
conhecimento, nós criamos um mecanismo de reaproveitamento da água que é gerada na 
produção de cal. Essa água é reaproveitada, ela é tratada e reaproveitada. Bem como, também, 
sistemas movidos a energia solar, que minimizam o uso de água. Geração de energia na 
produção de gases. 
 
Você sabe como que esses projetos são apresentados e aprovados? Existe alguma 
formalização? 
Existe. A Empresa A tem um comitê interno, um comitê diretivo. E todo programa, que 
requer investimentos, deve ser apresentando seguindo um esboço de um projeto. Dentro da 
empresa existe um programa específico que determina quais os passos para a evolução. E um 
programa só é apresentado quando ele atinge um nível de maturação que garanta a sua 
execução. Ele vai para o comitê diretivo, e lá eles avaliam os benefícios do programa e as 
vantagens também, em relação à execução do programa. E fazem a aprovação ou reprovação 
desse programa. 
 
A empresa mede a produtividade de seus equipamentos? Sempre, também, levando em 
consideração o aspecto ambiental. No caso de vocês é o caso de veículos. Existe algum... 
No caso de transporte, não. Porque o transporte é terceirizado. Então, nós cobramos do nosso 
transportador que ele atue com as normas e atue seguindo, respeitando as normas de 
segurança, saúde e meio ambiente, mas é uma responsabilidade dele. Nós somos co-
responsáveis também, mas no dia a dia é uma responsabilidade dele executar. O que nós 
fazemos é acompanhar. Por exemplo, os veículos, os caminhões quando são lavados, o 
resíduo da lavagem não pode ser descartado em qualquer lugar. Então nós eliminamos, dentro 
das nossas áreas, os pontos de lavagem de veículos. Mas eles devem manter a lavagem em 
local que atenda as normas de meio ambiente, por exemplo. Porque o óleo, a graxa que sai, os 
resíduos que saem da lavagem, precisam ser controlados. E isso é uma exigência que nós 
fazemos. 
 
E isso é controlado? A Empresa A faz algumas inspeções? Isso vem ocorrendo? 
Na verdade, assim, nós não acompanhamos. Nós exigimos que ela seja feita, isso faz parte do 
contrato, mas não existe uma fiscalização no dia a dia. O que nós fazemos, periodicamente, é 
uma auditoria no transportador para verificar quais são os mecanismos de controle. E lá nós 
nos certificamos se eles têm ou não, por exemplo, um contrato de lavagem dos veículos, mas 
nós não vamos lá no dia a dia verificar se ele executa dessa maneira ou não. Mas é uma forma 
de garantir que ele tenha um contrato com uma empresa de higienização, por exemplo. E, 
ainda que ele não tenha um contrato com uma empresa, nós podemos observar na base desse 
transportador, se ele tem área de lavagem com as áreas de contenção, que são exigidas por lei. 
 
Como é o processo de investimento da empresa quando trata, assim, de reciclagem, 
reutilização, reuso? Um investimento para esse tipo de programa, você tem algum 
conhecimento a respeito? Ou ele é semelhante ao que você já explicou sobre o 
investimento nos equipamentos? 
Bom, programas de reuso, na verdade, o único item da área de distribuição que não é 
reutilizável, mas que é tratado com um foco similar, é a eliminação dos cilindros de aço que 
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nós usamos para o vazamento dos gases. Esses cilindros têm um tempo útil de aproveitamento 
e, após isso e mediante a um lado técnico, podem ser descartados. Esse descarte, hoje, segue 
normas de segurança e nós contratamos empresas especializadas para o descarte. Para evitar 
que haja contaminação do solo, para evitar que haja qualquer dano ao meio ambiente. E, 
reaproveitamento também, porque o mercado, para esse tipo de produto, ele é de ativo, ele é 
bastante prostituído, e se nós não tomarmos cuidado, esses cilindros podem ser reconstituídos 
e reaproveitados, ainda que não sejam seguros para esse fim. 
 
Quais são as variáveis que você considera importantes para o complemento dos aspectos 
legais sobre o meio ambiente? Algumas coisas você já comentou, mas se tem algum 
específico na empresa? Tem alguma coisa mais específica? 
Eu acredito que as variáveis mais importantes: primeiro, é buscar a contratação de um 
transportador que tenha a certificação SASSMAQ, porque essa é a primeira premissa, e 
acompanhar a validação da certificação, a revalidação da certificação, porque ela tem validade 
para dois anos. E, não só o SASSMAQ, não só a certificação do SASSMAQ, mas também a 
revalidação das licenças ambientais. Isso significa que o transportador está sendo avaliado por 
um órgão oficial e que atende as exigências. 
 
Você sabe como a empresa detecta e minimiza as possibilidades de criar passivos 
ambientais? 
Não está ligado diretamente a minha área, mas, por exemplo, um dos pontos importantes para 
nós é garantir que os veículos, que nós utilizamos na distribuição, sejam veículos com um 
tempo de uso não muito prolongado. No máximo até cinco anos, isso é exigido em contrato, 
porque nós sabemos que a partir desse ponto os veículos passam a emitir maior número de 
poluentes. Porque há um desgaste mecânico e isso favorece a amplitude dos poluentes. Nós 
sabemos que existe, sim, um plano mais voltado, principalmente, para a nossa área industrial. 
Porque existe lavagem de gases, purificação. E, nesses processos todos, existe a possibilidade 
de emissão de poluentes. A empresa faz esse tratamento de forma bastante adequada, usando, 
obviamente, processos desenvolvidos pela área de engenharia. Eu não sei descrever 
especificamente porque não é minha área de atuação. 
 
Quanto à flexibilidade da entrega, existe alguma medida de desempenho nesse aspecto? 
Como por exemplo, porcentagem de entrega satisfatória extracontratuais em valor ou 
em unidades? 
Nós fazemos. Isso é uma coisa que a distribuição faz, está dentro da avaliação de 
desempenho. Então, nós colocamos lá, nós avaliamos, principalmente, quanto eu carrego em 
relação à capacidade do veículo, quanto eu vendo em relação à capacidade do veículo. E nós 
temos um item dentro da qualidade que é medir um número de entregas não realizadas, em 
relação àquelas que são programadas. É uma forma de manter produtividade e qualidade no 
atendimento ao cliente também. 
 
A empresa, então, mede o desempenho de seus custos logísticos. Como é que ela faz isso? 
Bom, nós temos uma variável muito importante hoje. Porque o gás é distribuído a volume, em 
metros cúbicos e eu tenho um custo para distribuir esse gás. Então, nós temos uma relação 
muito importante que é o custo do gás distribuído por metro cúbico, e é um parâmetro que a 
gente compara com todas as filiais da Empresa A, e que geram um número absoluto à 
Empresa A também. 
 
Quanto às peças não conformes, no caso gases não conformes. Qual é o tratamento dado 
a elas? Existe possibilidade de torná-la conforme sem precisar trazer de volta o cliente? 
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Na verdade, aquilo que nós evidenciamos dentro do processo da qualidade é o não 
atendimento. O não atendimento, uma vez ocorrido, é passado. A única forma de tratar o não 
atendimento, que foi registrado, é fazer uma nova programação e, principalmente, dar um 
feedback para o cliente. Se o cliente não foi atendido ou não será atendido, ele deve saber que 
não será atendido e nós devemos ter em mente qual vai ser a ação de contenção para o 
atendimento desse cliente logo no primeiro dia útil imediato ou naquele dia, se a ação será 
para o primeiro horário, se o cliente vai poder esperar um pouco mais. Mas priorizar o 
atendimento desse cliente. 
 
Eu acho que eu não me fiz explicar corretamente. Na realidade é o seguinte: se eu 
entreguei um gás fora de especificações por um determinado, eu tenho condições de 
torná-lo conforme? Por exemplo, esse cliente precisa de um certo grau de pureza, 70% 
por exemplo, e nós entregamos a 65%. Existe uma maneira? O cliente pode utilizar esse 
produto nessa segunda linha? Ou é feito a troca? 
Não. Essa questão de reaproveitamento do gás entregue não é uma gestão da distribuição, mas 
é claro, se o cliente recebeu um produto que não estava conforme, a primeira ação da 
distribuição é trazer de volta o produto e fazer uma reprogramação do atendimento. 
 
A empresa mede a qualidade de seus processos logísticos? Por exemplo, índices de 
avarias ou valor das mesmas, números de devoluções. 
Sim, nós medimos o número de entregas que foram programadas e aquelas que não foram 
atendidas. Isso é importante porque se eu não consigo atender as minhas programações. Logo, 
nós identificamos que existe um gap dentro do nosso processo. Ou uma necessidade de 
ampliar a frota para distribuição ou de buscar uma programação mais assertiva. Porque nós 
temos uma programação que é automática e temos também aquelas que são seletivas, que são 
determinadas pelos clientes. 
 
Você sabe se a empresa participa de uma cadeia de suplementos verde? Quer dizer, 
seria o green supply chain, na realidade é uma cadeia de suplementos ambientalmente 
correta. E, se a empresa participa, quais são os benefícios obtidos que você considera 
importantes? 
Bom, eu não tenho conhecimento dessa maneira, se a empresa participa efetivamente de um 
programa. Agora, eu sei que ela faz uma pré-seleção dos seus fornecedores e dentro dos 
serviços que são contratados existe uma validação. Ou seja, esse fornecedor é homologado, 
mas eu não sei dizer, especificamente, quais são os pontos que são abordados ou validados. 
 
Dentro desses pontos, essa avaliação, você considera que isso traz algum benefício para a 
empresa? E que tipo de benefício? 
Sim, eu acho que o maior benefício que traz, eu não sei dizer se em ganhos financeiros, mas a 
empresa, obviamente, atuando dessa maneira trabalha de forma preventiva. E isso vai fazer 
com que ela evite, no futuro, problemas ligados a órgãos regulamentares ou regulamentadores 
do meio ambiente. 
 
Quais as principais ações ambientais que sua empresa realizou, que o senhor considera 
importante? 
Bom, nós temos uma planta, nós temos muitas plantas produtoras de gases, mas nós tínhamos 
uma planta sediada aqui em Município A, num bairro chamado Bairro A, que é uma planta 
que produz gases inflamáveis e alguns tóxicos também. Eu acho que uma ação recente que foi 
tomada foi a modernização dessa planta. Dando para ela uma segurança muito maior e uma 
preocupação clara com o meio ambiente. Quando lá eles desenvolveram um projeto para 



 

 

201 

separação da cal, por exemplo, da água que é uma ação muito importante, trocas de 
tubulações subterrâneas, que poderiam causar vazamento de produto tóxico. Então, essas 
ações foram ações, com certeza, voltadas para uma melhoria do processo produtivo, mas 
principalmente para a gestão de qualquer dano que pudesse ocorrer com o meio ambiente. 
Como também a transformação de nitrato sólido para nitrato líquido. O nitrato sólido fica 
armazenado em sacarias num galpão. Pode causar explosão, pode causar danos ao meio 
ambiente e a população próxima também. Foi feito um processo novo, moderno, muito 
seguro. Foi um investimento que a empresa fez objetivando melhorar o processo produtivo, 
mas com certeza, um ganho ambiental muito grande. 
 
As medidas ambientais empregadas, assim como suas metas, são revistas 
periodicamente? 
São, pela área de gestão industrial. Quando nós temos um indicador e esse indicador mostra 
uma certa continuidade ou variações que não representam efetivamente uma realidade, existe 
uma atualização sim. 
 
E, você sabe se essas medidas são avaliadas periodicamente? E, em qual periodicidade? 
Anualmente, porque nós temos, até mesmo dentro do plano de avaliação do serviço 
fornecido... Os indicadores mostram, apontam para uma direção, que é comparada com àquilo 
que é executado. A gestão de saúde, segurança e meio ambiente, visa eliminar, ao máximo, 
registros de anomalias. Quando essas anomalias acontecem, dentro de um ano onde nós 
estabelecemos um objetivo para não incidência de anomalias e elas acontecem, significa que é 
hora de revermos os indicadores. E nós fazemos isto anualmente. 
 
O sistema de medição de desempenho ambiental, propriamente dito, está de acordo com 
os objetivos estratégicos da empresa? 
Eu acredito que sim porque nós temos conseguido manter os resultados, que nós buscamos 
com a gestão de meio ambiente, de forma satisfatória. Claro que sempre há melhorias. 
Melhorias para serem feitas sempre existem, mas também são avanços porque a legislação do 
Brasil é recente e nós não temos todos os parâmetros. Muitas vezes, nos deparamos com 
situações que nos remetem a planos de ação que precisam ser avançados, que precisam 
avançar. E, muitas vezes, a gente identifica isso mediante as situações que ocorrem. 
 
Quanto ao consumo de energia ou de água, acho que você não teria, nesse momento 
essas informações. 
Não. 
 
Quando você pensa em desempenho ambiental da empresa, quais são os indicadores que 
vem a cabeça? E, quais desses são viáveis de serem obtidos em campo? 
Bom, eu atuo na Empresa A há dez anos na distribuição. Então, é claro que a minha visão é 
uma visão mais focada em distribuição. E, na área de distribuição, existem ganhos ambientais 
sim, porque os veículos são grandes emissores de poluentes. E, nos processos de produção de 
gases, também. Nós temos equipamentos que são movidos à energia elétrica, principalmente 
energia elétrica, que é um dos maiores insumos que nós temos, inclusive na compressão de 
gases. E, também, na preparação dos cilindros para enchimento. Então, nós usamos água, no 
equipamento que faz a lavagem dos tubos nós usamos querosene. Então, quando você fala em 
meio ambiente e isso é remitido para a minha área, logo eu penso no consumo de querosene, 
na fuligem dos cilindros, que é o grafite que existe dentro dos cilindros, porque isso também 
vai para a rede de tratamento de água e precisa ser separado. E, principalmente, na emissão de 
poluentes dos motores dos caminhões. E, uma forma que eu vejo de controlar, é exigir das 
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áreas responsáveis, porque na produção não é gestão da distribuição, mas mais 
especificamente nos transportadores é exigir que eles cumpram o plano de manutenção 
preventiva. Porque, se ele cumprir o plano de manutenção preventiva dos veículos, com 
certeza nós teremos veículos melhor preparados e menos poluentes. 
 
Agora, gostaria de ter um feeling a respeito do desempenho financeiro. Aqui não é a 
intenção de ver qual o valor numérico absoluto, mas uma percepção. Então, os atuais 
pedidos em carteira, em valores, considerados em comparação com o mesmo período de 
dois anos anteriores, você acha que aumentou significativamente, moderadamente, 
mantiveram estáveis ou decresceram? 
Comparados há dois anos, nós estaríamos falando a 2008. Dois mil e oito, para a Empresa A 
no Brasil, foi um ano muito bom. Porque nós vimos um processo de crescimento muito 
grande, o que propiciou, inclusive, o desenvolvimento de muitos projetos de crescimento. E 
nós fomos atropelados pela crise do final de 2008, quando nós chegamos lá em outubro, 
novembro. E, de lá para cá, os resultados em 2009 foram ruins, mas nós conseguimos manter 
a carteira dentro do nível estável. E 2010, hoje, na verdade, ainda não se equilibrou com o ano 
de 2008. Então, eu diria que há um certo um equilíbrio mas com perspectivas de melhoria. 
 
A sua percepção quanto ao desempenho de pessoal, em termos de vendas, faturamento, 
nos últimos dois anos, com relação aos seus principais concorrentes. Cresceu, esteve 
próximo ou decresceu? 
São informações que eu não tenho, assim, em profundidade. Eu tenho informações de que, na 
verdade, o desempenho dessa companhia foi bastante mais favorável do que os concorrentes. 
 
E, quanto ao número de empregados nos dois últimos anos. Você acha que cresceu? 
Manteve-se estável? 
Nós aumentamos o head count dessa companhia com a expectativa de melhorias. Então, a 
Empresa A, na verdade, investiu em mão de obra visando à retomada do crescimento. Com a 
crise nós não chegamos a perder mão de obra. 
 
Quanto a relação, lucro líquido faturamento. (O [palavra inaudível].) O [palavra 
inaudível], no último ano foi acima de 10%? Entre cinco e dez? 
Foi acima de 10%. 
 
Quando você pensa em desempenho financeiro da empresa, quais são os indicadores? 
Quais desses são viáveis a serem obtidos em campo? Por exemplo, o faturamento, o 
lucro líquido. 
Na verdade é o lucro líquido. Porque eu tenho comigo uma frase que eu acho muito 
verdadeira, não é minha, eu ouvi de um diretor da Empresa de Bebida de uma franquia deles 
no estado no Estado B, chamada Spiper[?]. Onde ele dizia que: “-Vender grande volume, sem 

margem ou sem ganho, é o mesmo que tomar sopa de garfo. Dá um trabalhão danado e, na 

verdade, não leva a gente a lugar nenhum.” Então, para qualquer empresa, e mesmo aqui na 
Empresa A, o que a gente busca é resultado final. Ou seja, não adianta eu fazer grande 
volume, me esforçar e vender muito se eu não tiver uma boa margem que cubra os gastos e os 
custos. Então, o resultado final é importante. 
 
Certo, E1. Muito obrigado pela sua participação. Eu só vou pedir para você preencher 
alguns dados para caracterizar, porque é uma primeira parte, e quanto à entrevista, eu 
quero agradecer. E, tão logo eu possa ter a informação mais compilada, eu lhe repasso o 
resumo. Obrigado. 
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Obrigado você, Fábio, pela oportunidade. Eu espero ter correspondido as suas expectativas. 
 
Muito. Obrigado. 
De nada. 

FIM DA ENTREVISTA 1 
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ETAPA EXPLORATÓRIA – FASE 1 – ENTREVISTADO 2 
 

E2, primeiramente eu queria te agradecer pela oportunidade de participar da minha 
pesquisa e, para quebrar um pouco de gelo, queria que você contasse um pouco da 
história da empresa. Por exemplo, estágio de desenvolvimento, ou perfil técnico, 
gerencial dos dirigentes, pró-atividade dos gestores quanto ao termo meio ambiente e, 
qual é a preocupação que a empresa tem com relação ao meio ambiente? 
Bom, contando um pouco a história da empresa: a empresa surge em 1945, foi criada através 
de um engenheiro que veio na segunda guerra mundial, que abriu com o nome de Empresa B. 
Ela iniciou-se primeiramente com a venda da soldagem e corte, cresce uma primeira usina no 
Bairro B e houve uma evolução dela dos anos 1950 até 2001. A empresa vem se 
comprometendo numa evolução, numa constante e evolução da sua tecnologia. Hoje, a 
Empresa B participa da Atuação Responsável da [palavra inaudível], que é um fator 
importante para nós. Desde 2000, nós somos signatários e esse ano passaremos pela auditoria 
do verificar, que tem vários pontos em comum com a parte de sustentabilidade, meio 
ambiente e segurança. 
 
Você pode falar um pouquinho, só para complementar, quanto à sua função, à sua 
atividade dentro da empresa. 
Minha função é coordenador de serviços de segurança e meio ambiente. Tenho como função, 
alimentar os relatórios sobre os eventos ocorridos na unidade, como acidentes, incidentes, 
auditoria de segurança e meio ambiente, auditorias de sistema também, elaboração de 
procedimentos, que são divulgados que servem de base para todas as unidades. Além de apoio 
na parte de legislação de segurança e meio ambiente para as unidades. 
 
Bom, vamos entrar propriamente quanto ao tema. Há algumas coisas que, muito 
provavelmente, não faça parte da sua área diretamente, mas poderá ter alguma 
influência. Eu queria saber como é o processo de compras na sua empresa? O critério 
ambiental é considerado ou considera apenas o custo? 
O processo de compras na empresa é feito sempre a partir de um pedido. E, para esse pedido, 
é feito três cotações sobre o serviço ou produto a ser comprado. E é levado em conta fator 
ambiental, depende muito do produto ou serviço. Isso é considerado, mas é muito pouco 
explorado hoje. Entra mais a parte técnica, apenas. 
 
Certo. Por exemplo, tem alguma exigência quanto a ISO 14.000 ou SASSMAQ, no caso 
da transportadora? Você tem algum conhecimento a respeito? 
Sim, quanto à empresa de transporte. Todas as empresas contratadas, é obrigatório ter o 
SASSMAQ para atender os requisitos da Empresa B. A ISO 14.000, nós não somos, como 
posso dizer, não adotamos a auditoria da 14.000 ou a certificação 14.000. Nosso sistema é 
integrado, gestão integrada, já engloba boa parte do sistema, de 14 a 18.000. 
 
Quantas peças não conforme, ou seja, aquelas peças que não estão de acordo com as 
especificações, qual é o tratamento dado a elas? Existe possibilidade de torná-la 
conforme sem precisar enviá-la de volta ao fornecedor, no caso de compras? Recebo 
uma peça, por exemplo, que não está conforme as especificações, que já foi dito que 
especificações é uma parte importante no critério de compra. Então, quando essa peça 
chega aí, percebe-se que não está conforme? Qual é o procedimento que a empresa 
adota? 
Primeiramente, abrir uma RMQ sobre esse produto e avaliar a possibilidade de utilizá-lo ou 
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não. Se não for possível, ele será devolvido ao fornecedor e trocado pela peça que foi 
solicitada. 
 
Só uma coisa: o RMQ, significa o quê? 
É o Relatório de Melhoria da Qualidade. 
 
Obrigado. Como a empresa avalia as ações do fornecedor? Através do desempenho? 
Iniciativa de redução de custo? Lead time do fornecedor versus hora da empresa? 
Enfim, tempo do ciclo de pedido de compra? Existe alguma ação que a empresa 
pratique para fazer essa avaliação? 
Sim, a empresa avalia as ações do fornecedor. Tem outro ponto que é avaliado, que é a 
questão de reclamações de clientes. Quantas reclamações de clientes o fornecedor já teve 
nosso? Esse é outro ponto que é verificado junto, para avaliar o desempenho do fornecedor, 
além da entrega que é feito. Preço também é considerado e, entre esses, são os três fatores que 
contemplam a empresa. 
 
A Empresa B busca alianças com os fornecedores estratégicos? 
Não sei lhe informar sobre essa parte de alianças. 
 
A empresa informa seus fornecedores quanto à qualidade de seus serviços prestados e as 
metas que são esperadas dela? Por exemplo, você já disse que não tem ISO 14.000, mas 
provavelmente, deve ter algumas outras certificações, premiações. 
Não nos baseamos na 14.000 em sistema de gestão. Como a gente desenvolveu uma 
ferramenta que utiliza os princípios. Não há nenhuma premiação de premiação ou certificação 
adotada a isso. Através do programa hoje de Atuação Responsável é possível avaliar o 
sistema de gestão tanto da 14.000 como a da 18.000. Para nós, já é um bom indicativo. 
 
Existe alguma iniciativa conjunta entre o fornecedor e a Empresa B para melhoria do 
desempenho ambiental? Ou uma solução de algum problema que possa ter sido 
percebida? Por exemplo, reuniões técnicas periódicas, avaliação, ou desenvolvimento de 
conjunto de soluções? 
Que eu conheça essa parte, geralmente quando há algum ponto que você descorde ou um 
ponto de melhoria entre o fornecedor, é feito reuniões técnicas para poder selecionar, ter a 
melhor solução possível. 
 
Mas isso é de uma forma periódica ou pontual à medida que se detecta alguma situação? 
Pontuais, à medida que se detecta algum problema. 
 
Quais são as variáveis que o senhor considera importantes para o atendimento das 
exigências dos clientes a respeito de meio ambiente? 
Meio ambiente, bom, primeiramente o atendimento das principais normas e requisitos. Isso é 
imprescindível, estar de acordo com a lei. 
 
Estar de acordo com a lei. Nesse ponto, eu vou pedir para que então, se você possa me 
preencher, em critério de... Qual é a importância? Uns, dois, três, numa sequência do 
mais importante para o menos importante, têm algumas explicações em relação ao que o 
fornecedor valoriza, o fornecedor da Empresa B valoriza. 
[...] 
 
Obrigado. Seguindo, a empresa utiliza indicadores para monitorar o desempenho de 
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suas atividades na cadeia de suplemento quanto aos... Em relacionado aos aspectos 
ambientais? 
No caso, no nosso caso, nós temos indicadores hoje, corporativos, que monitoram o consumo 
de água, energia elétrica e monitoramento de CO2. Além, tem outros indicadores que são 
informados a nossa matriz anualmente, ou também a [nome inaudível] que leva em conta 
outros indicadores de meio ambiente que são informados anualmente. 
 
Bom, rapidamente você poderia dizer como é que essas métricas foram escolhidas? 
Essas métricas... Tanto redução de energia elétrica e consumo de água, geralmente vem do 
consumo anterior, comparado ou a anterior ou dois, depende muito do caso. É proposto uma 
redução nesse consumo para o próximo ano, redução de 5%, 6%, 10%, vai depender de qual 
foi o indicador. 
 
Então, podemos, assim, sintetizar que seria pela necessidade de redução de custos? 
Não só redução de custos, mas como também uma redução, uma melhoria dos nossos 
indicadores ambientais. Que além de reduzir energia elétrica, nós estamos contribuindo para o 
planeta. 
 
Então, existe uma preocupação quanto ao meio ambiente? 
Sim, sempre existe. 
 
Há um método definido para mensuração de cada indicador e frequência estabelecida 
para tomada das medidas? Por exemplo, a frequência seria semanal, mensal? 
Sim. Os indicadores, tanto de água e energia elétrica, são reportados mensalmente e 
anualmente é feito a avaliação se atingiu ou não a meta. 
 
Agora, vamos falar um pouco de investimento que a Empresa B faça. A empresa investe 
em equipamentos que reduzam ou otimizam o consumo de água energia elétrica, 
matéria-prima ou que minimizam resíduos e ruídos, que eliminam os desperdícios? Já 
que foi dito que ele tem essa preocupação bastante grande quanto o consumo de energia 
elétrica, de água. 
Sim. A empresa... Todos os nossos novos investimentos que são feitos na área de produção 
levam em conta sempre a redução desses indicadores de meio ambiente. Um exemplo é a 
nossa nova planta, não planta, um novo projeto que vai ser imposto em Município B. Onde 
vai haver, praticamente, a nossa emissão de CO2 vai a zero, porque a gente vai reutilizá-lo e 
transportar até a nossa unidade para engarrafamento. Além disso, isso contribui para redução 
de energia elétrica e água do sistema. 
 
Essa unidade, o que produz? 
Ela produz hidrogênio e CO2. Ela abastece o Cliente B. 
 
A empresa mede a produtividade de seus equipamentos? Por exemplo, no caso do 
almoxarifado, mede a produtividade da empilhadeira, quilograma hora por 
empilhadeira, ou algo semelhante? 
De produtividade temos controle sim, realmente. Nossas unidades, tanto de produção de gases 
do ar como também a produção das filiais, é feito o controle diário da produção, de quantos 
metros cúbicos produzidos, quantas toneladas horas produzidas do produto. 
 
Como é o processo de investimento da empresa em reciclagem, ou reutilização, ou 
reuso? Existe algum plano ou a empresa tem um procedimento para investimento nessas 
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áreas? 
Isso é mais a nível de diretoria, então, eu não sei te informar nesse ponto. Assim, como 
expliquei anteriormente, esse novo projeto, já é uma reutilização de produto. Então, pegando 
o CO2, que estaria saindo do nosso [palavra inaudível], não é verdade? Que está reutilizado e 
vai para o enchimento dos produtos. Quer dizer, ele já é uma reutilização do produto. 
 
É, provavelmente já existe alguma coisa formal, ou existe uma preocupação. 
Existe uma preocupação da melhoria contínua do nosso processo e a redução dos nossos 
indicadores de meio ambiente. Para ter um produto muito mais limpo. 
 
Bom, voltando um pouco ao aspecto legal, quais são as variáveis que o senhor considera 
importantes para o cumprimento dos aspectos legais sobre o meio ambiente? 
Primeiramente, atender o nosso sistema regulatório que existe no Brasil. Fora isso, as 
determinações do nosso grupo, que são fortes, muito fortes nessa parte ambiental. 
 
Como a empresa detecta e minimiza a possibilidade de criar passivos ambientais? 
Ela detecta e minimiza através de auditorias feitas anualmente nas unidades, que isso é um 
ponto levado em conta. Fora isso, as licenças de operações: como são tratados os nossos 
recicláveis, os nossos passivos. Isso é cobrado fortemente das unidades. Além disso, temos 
dentro do sistema de gestão, há o controle através de mapas de conformidade. Onde os pontos 
mais importantes das leis são sempre controlados para as unidades. 
 
Quanto à flexibilidade da entrega, existe alguma medida de desempenho nesse aspecto? 
Por exemplo, porcentagem de entrega satisfatória extracontratuais, em valor ou em 
unidades. 
Nesse ponto eu não sei te informar. Como a parte de entrega é muito mais a parte de 
transporte, a parte de distribuição, eu não tenho muito acesso a isso. 
 
Bom, mesmo assim eu vou perguntar: a empresa mede o desempenho de seus custos 
logísticos? Como que ela poderia medir esse desempenho? 
Ela mede. Tem um conjunto, um pacote de indicadores mensais que é feito pelos 
coordenadores de distribuição, onde é avaliado rota, tempo de entrega, custos em relação aos 
da frota, manutenção. Tudo isso é avaliado mensalmente pelos coordenadores de distribuição. 
 
Nesse aspecto da manutenção, é levado em consideração, por exemplo, o aspecto 
ambiental? Emissão de monóxido... 
Sim, isso é levado em conta. Tanto que quando entra na contratação dessas empresas é 
solicitado o SASSMAQ. Além disso, o SASSMAQ é feito também o controle de fumaça dos 
caminhões e pediram o mapa de manutenção desses caminhões. 
 
Quanto às peças não conformes, qual é o tratamento dado a elas? Existe possibilidade de 
torná-las conformes sem precisar trazer de volta ao cliente? Nesse caso, a Empresa B 
está empregando um produto que, por acaso, não está atendendo as especificações do 
pedido e que... Como é feito essa tratativa? 
Assim, se baseando do produto estar no não conforme, geralmente ele é... Como é a tratativa? 
Se o cliente faz a reclamação sobre o nosso pedido não conforme, esse pedido é retornado a 
nós, onde é feito uma inspeção e uma análise do produto em si. Para saber qual é a 
conformidade desse produto, para pode ser ou não colocado no mercado ou ser descartado. 
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Então, não existe uma possibilidade de, por exemplo, esse produto ser aceito pelo cliente 
para entrar num outro tipo de processo? 
Isso vai depender muito do cliente, em relação aos processos que ele tem. Geralmente, 
quando ele compra o nosso produto já é para um processo definido dele. 
 
A Empresa B mede a qualidade de seus processos logísticos? Índices de avalias, valor 
das avalias ou número de devoluções? 
No caso da qualidade do processo logístico, sim. Porque é medido como é feito a manutenção 
desses equipamentos, quais são os principais defeitos ocorridos nos equipamentos. E, questão 
de devoluções é feito mensalmente, através de uma análise mensal com um relatório mensal 
que é enviado pelas unidades. 
 
É, nesse ponto, a gente para quebrar um pouco de gelo, vou pedir de novo agora para 
você me preencher quanto à importância do que o cliente valoriza em relação aos 
aspectos ambientais, do assunto que nós estamos tratando. 
[...] 
 
Me fala um pouco, sobre quais são os benefícios obtidos que o senhor considera 
importante por participar de uma cadeia de suplemento verde ou do green supply chain? 
Por exemplo, ser reconhecido como uma empresa ambientalmente correta, ter problema 
de imagem, não sei. Poderia? O senhor considera importante em participar de uma 
cadeia de suplemento verde? 
Eu acho importante porque a imagem da empresa sempre vai ficar associada com o meio 
ambiente. E, isso dá muita credibilidade perante aos nossos clientes. E um fator importante 
que eles levam em conta no mundo atual é a parte de sustentabilidade e, ao mesmo tempo, de 
preservação ao ambiente. 
 
Quais as principais ações ambientais que a sua empresa realizou ou que o senhor 
considera importante? 
As principais ações ambientais são sempre voltadas na redução dos nossos, não falo passivo, 
mas a melhoria no nosso processo. Todos os nossos projetos têm como foco a redução dos 
recursos naturais utilizados, de alguma forma, o reutilizando para o consumo no sistema. 
 
 
 
As medidas ambientais empregadas, assim como suas metas, são revistas 
periodicamente? 
Sim, anualmente é feito uma avaliação e a melhoria desses indicadores ou desses índices para 
ter uma resposta ao campo é muito melhor. 
 
Ainda continuando, o sistema de medição de desempenho ambiental está de acordo com 
os objetivos estratégicos da empresa? Isto é, a empresa costuma alinhar, dentro dos 
objetivos estratégicos, o aspecto ambiental? 
Sim, ele é alinhado através do nosso alinhamento estratégico, que também é dito como 
segurança juntamente com o meio ambiente. Fora isso, também, o atendimento dos nossos 
relatórios internacionais do grupo, que dão também um caminho sobre os aspectos ambientais 
da empresa. 
 
E, para isso, existe algum software ou existe alguma formalidade para fazer esses 
reportes? 
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Existe sim. Temos o sistema, abrindo um pouco mais a empresa, temos anualmente o reporte 
que são feitos ao grupo, através de um sistema informatizado chamado Software B[?]. E, além 
disso, também, é informado anualmente à [palavra inaudível] as informações tanto de 
segurança ou de meio ambiente no começo do ano. 
 
Existe alguma iniciativa em conjunto entre os clientes e a Empresa B para a melhoria do 
desempenho ambiental ou na solução de algum problema? É trabalhado em conjunto? 
Existe a preocupação por parte da Empresa B melhorar esse aspecto ambiental também 
em conjunto com o cliente? 
Eu não sei lhe informar desse ponto, porque se trata muito mais comercial. Então, geralmente 
quando os nossos projetos não são internos, eles tratam de melhorar a nossa cadeia. Então, 
isso beneficia tanto o nosso cliente como a nós. 
 
Bom, a empresa considera a logística reversa na concepção do seu produto? O ciclo de 
vida do produto. 
É considerado. Isso é bem detalhado na nossa missão e visão que é considerada a cadeia de 
valores dos produtos da Empresa B. 
 
Então, a empresa participa de alguma associação que faz o recolhimento de embalagens, 
por exemplo? 
Não, as nossas embalagens seguem o fluxo de descarte conforme a lei. Através de CADRI ou 
de locais que estão corretamente credenciados para tal fim. 
 
A Empresa B pratica, em qual proporção, a logística reversa de pós-venda e pós-
consumo? Pós-venda, poderíamos talvez associar com o aspecto qualidade, e pós-
consumo depois do final da vida útil. (Do produto?) Do produto. Tem uma ideia disso? 
Não, realmente eu não tenho uma ideia sobre isso. Qual é o nosso nível de proporção da 
logística reversa de pós-venda e pós-consumo. 
 
Mas nem se é... Ou é equilibrado, ou existe alguma... 
Eu acredito que seja equilibrado entre os dois, porque a gente não tem, assim, problemas de 
pós, grandes problemas de pós-venda ou pós-consumo. São bem raros. Acredito que a gente 
se associa bem, bem alinhado. 
 
Após a implantação da logística reversa, a Empresa B obteve algum ganho financeiro? 
Você tem algum conhecimento? 
Não, eu não tenho conhecimento sobre isso. 
 
Com relação ao consumo de energia, que nós já falamos anteriormente, na sua empresa, 
nos últimos dois anos, ele cresceu ou decresceu, esse consumo? Em percentual, 100%, 
10%, 20%? 
Acompanhando os nossos indicadores, houve uma queda de energia elétrica de mais ou 
menos, se a gente considerar entre usinas e filiais numa média, uma média de 3% ao ano. 
 
De 3% ao ano. E, com relação, também ao consumo da água, você teria alguma ideia? 
Dá água a mesma coisa também. Houve uma redução de consumo da água nas unidades, 
através de projetos que contribuíram para a redução. E, fora campanhas dentro das nossas 
unidades de conscientização de consumo da água. 
 
Tem uma ideia de um percentual? 
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Acho que numa mesma base, de 3%. 
 
Quando o senhor pensa em desempenho ambiental da empresa, quais são os 
indicadores? 
Os indicadores em desempenho ambiental? Como indicador, acho o número de autuações é 
um indicador importante que nós temos. Fora isso, o acompanhamento. O acompanhamento 
mensal do consumo de energia elétrica, água e outros como logística reversa. 
 
Os atuais pedidos em carteiras, em valores, considerados em comparação com o mesmo 
período dos dois anos anteriores, você acha que aumentaram significativamente ou 
mantiveram estáveis? 
Houve um acréscimo, aumentou significativamente nesses dois anos. Houve um aumento de 
carteira. 
 
A sua percepção pessoal, de desempenho em termos de vendas, faturamento nos últimos 
dois anos, em relação aos seus principais concorrentes, qual é a percepção? É 
crescimento? 
A nossa percepção, nesses dois últimos anos, é o crescimento que houve, realmente, na 
empresa. 
 
Então, associando com a pergunta anterior, provavelmente o crescimento foi acima. 
Esse crescimento do item anterior do significativo das vendas, teve a ver com o 
crescimento do mercado ou crescimento de ganho de participação de mercado? 
Na verdade, houve os dois: houve tanto o crescimento de mercado, como o crescimento do 
ganho de fornecedor, de novos clientes. 
 
O número de empregados, nesses dois últimos anos, o que aconteceu? Já que teve esse 
crescimento, cresceu também? 
Houve o crescimento do número de empregados também. 
 
A relação lucro líquido faturamento, a margem liquida, no ultimo ano, teria uma ideia 
também se teve acréscimo, decréscimo? 
Houve acréscimo. Agora, quantidade, assim, o quanto foi esse acréscimo, eu não sei. Não 
tenho um valor exato. 
Mas teria uma ideia, 10%, 5%? 
Abaixo. Acho que foi entre 5% e 10%, mais ou menos o nosso crescimento. 
 
E, finalmente, quando você pensa em desempenho financeiro da empresa, quais são os 
indicadores que a empresa utiliza? 
São vários. Então, no caso, faturamento, lucro, número de funcionários, o volume produzido, 
investimentos. Todos eles são contabilizados, são verificados mensalmente para poder 
alcançar esse parâmetro. 
 
Só para finalizar, preencher o quadro, para que possamos categorizar. E, agradecer pela 
atenção, pelo tempo. Muito obrigado. 
Obrigado a você também. 

FIM DA ENTREVISTA 2   
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ETAPA EXPLORATÓRIA – FASE 1 – ENTREVISTADO 3 
 
E3, bom dia. Primeiro, gostaria de agradecer, aí, a participação no trabalho de pesquisa. 
E gostaria, também, de solicitar a sua autorização para poder efetuar a gravação 
durante a entrevista do nosso trabalho. 
Bom dia, Fábio. Sem problemas quanto à gravação. É um prazer poder participar e espero 
poder colaborar. 

 
Ok. Obrigado. Bom, vamos começar assim: conta um pouco da história da empresa, 
histórias de desenvolvimento, perfil gerencial, suas atividades que você exerceu 
anteriormente ou que você está exercendo. E um pouco da sua experiência, por favor. 
Bom, a Empresa C é uma empresa multinacional com mais de 100 anos de existência, mais de 
60 anos no Brasil. É uma empresa de grande importância para diversos segmentos da 
indústria, seja alimentícia, seja automobilística. Diversos segmentos utilizam os produtos 
fabricados e comercializados pela Empresa C. A minha atuação na empresa, até maio desse 
ano, era gerência de suprimentos. E eu era responsável pelas compras nacionais e 
internacionais e pela parte de contratos da empresa. 

 
E você pode contar alguma coisa sobre a preocupação da empresa em relação ao meio 
ambiente, tratando dessa área de suplementos ou de contratos? 
Os produtos adquiridos pela Empresa C ou produtos comercializados pela Empresa C não têm 
impacto no meio ambiente. Não interferem no meio ambiente. Porém, o que a gente adquire é 
levado em consideração – um pouco pequena, eu digo, ainda – a responsabilidade ambiental 
dos fornecedores. 

 
Eu gostaria de, exatamente, perguntar um pouco a esse respeito. Como é o processo de 
compras na empresa? A respeito se o critério ambiental é considerado ou, na maioria 
das vezes, é considerado o custo? 
Eu diria para você que, na maioria das vezes, é considerado apenas o custo. Alguns segmentos 
de contratação na parte de transporte, existe uma exigência da Empresa C, um critério que a 
gente utiliza que a empresa tem que ter o SASSMAQ.  

 
Ok. Quantas peças não conformes, quando você fez uma aquisição e essa peça não está 
de acordo com o pedido, com as especificações técnicas solicitadas previamente, como é 
que é feito o tratamento dessas peças? Existe a possibilidade de tornar conforme ou 
abrandar, por exemplo, essa especificação ou, necessariamente, é necessário retornar 
para o fornecedor? A devolução desse produto não conforme. 
Na maioria das vezes, ela retorna ao fornecedor. A Empresa C não se responsabiliza, não quer 
entrar na questão de alterar qualquer questão de regularização do processo ou da peça em si, 
que possa comprometer, no futuro, a qualidade dessa peça, desse equipamento, seja do que 
for. 

 
Ok. E como é que é feita a avaliação dessas ações do fornecedor? Por exemplo, 
desempenho de entrega do fornecedor, iniciativa de redução do custo por parte, tempo 
do ciclo de pedido de compra, ranking de desempenho ambiental. 
Os critérios utilizados são qualidade do produto, quantidade de não conformidades geradas 
por esse fornecedor, lead time: o prazo de entrega é importante. A questão preço também é 
avaliada. Não existe nenhuma avaliação no critério ambiental. 

 
Isso também vale para casos de serviços? 



 

 

212 

Exatamente o mesmo critério. 
 

A empresa busca alianças com fornecedores estratégicos? 
Sim. Eu diria a nível de contrato. Você estabelece um contrato com as condições que lhe são 
convenientes e ao fornecedor. A aliança, que eu diria, que criaria, é através de um documento 
formal, um contrato de prestação de serviço, de fornecimento. 

 
Neste momento, por exemplo, existe alguma preocupação a respeito de inovação que 
cause impacto no meio ambiente? A melhoria: uma inovação que faça melhoria para o 
meio ambiente. 
Não me recordo de nenhuma que tenha esse impacto. 

 
A empresa informa seus fornecedores quanto à qualidade de seus serviços prestados e as 
metas que são esperadas deles, já que existe essa avaliação por parte da empresa? 
Para esses fornecedores... Nós temos uma linha de fornecedores chamados de fornecedores 
críticos. Para esses fornecedores denominados críticos, nós informamos, sim. Não para a 
gama toda de fornecedores. 

 
E é feita, por exemplo, alguma premiação, uma certificação para esses fornecedores? 
Não, ainda. Estava em estudo, mas eu não sei se já foi estabelecido. Até porque, como eu 
comentei, eu estava lá até maio. 

 
Ok. Bom, você disse que não tem, até hoje, conhecimento sobre iniciativas de melhorias 
de desempenho ambiental. Mas existe alguma iniciativa ou algum plano futuro para que 
isso ocorra junto ao fornecedor? 
Nas grandes empresas que nós temos plantas de produção – eu cito Cliente C1, eu cito Cliente 
C2, Cliente C3 – existe um trabalho conjunto no tratamento de efluentes, no tratamento de 
fumaça – não sei qual é o termo –. (Emissões.) Emissões de poluentes. Existe um trabalho 
conjunto. Não sei a amplitude desses, porque é muito localizado. Não tenho um envolvimento 
grande e são contratações não feitas pela área de suprimentos. 

 
Quais são as variáveis que o senhor considera importante para o atendimento das 
exigências dos clientes a respeito do meio ambiente? Tem alguma... Os critérios que você 
acha importante, realmente, isso. 
Olha, um pouquinho que eu me aprofundei foi no SASSMAQ. Eu acho que o SASSMAQ 
estabelece, ali, uma linha de trabalho e de critérios que pode ser aplicado não exclusivamente 
no segmento de transporte. Daí, eu não saberia citar assim. Mas eu lembro que tinha alguma 
coisa que poderia ser utilizada. 

 
Então, vamos só... Eu gostaria que você me preenchesse o grau de importância do que os 
clientes valorizam nessa[?] lista de atividades. Está aqui. Para a gente não se cansar 
muito e ficar só falando. É em ordem de importância. O que o cliente valoriza, por 
exemplo, na sua opinião. (O cliente, no caso: a Empresa C valoriza?) Perdão, acho que eu 
passei errado. É os fornecedores [trecho inaudível] valorizam. Até acho que você já 
comentou alguma coisa: qualidade, custo. 
É, então, a nível de grau de importância aqui, na minha visão eu acho que, hoje, as empresas 
estão muito focadas no aspecto legal. Eu colocaria o ambiental em segundo, como terceiro eu 
colocaria custo. A qualidade dos seus produtos, eu colocaria como um quarto fator de 
importância. Pró-atividade em quinto lugar, reatividade em sexto. A compra de produtos 
ambientalmente corretos, em sétimo. E acho que os demais, aqui, não teria uma... Eu vou 
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colocar uma sequência aqui: flexibilidade, entrega, nível de investimento, nível de operações 
internas. 

 
Obrigado. Bom, vamos continuar um pouquinho mais. A empresa utiliza indicadores 
para monitorar o desempenho de suas atividades na cadeia de suplementos quanto aos 
aspectos ambientais? Por exemplo, medição de redução de energia elétrica ou água. 
Sim. Não exclusivamente em suplementos. Mas em todos os nossos estabelecimentos existe 
uma medição de consumo de energia, consumo de água. 

 
E isso é para ter alguma meta estabelecida no plano estratégico da empresa? 
Eu acho que é até um fator de comportamento ambiental: preocupação com o nosso futuro, eu 
diria. 

 
E você sabe como é que essas métricas foram escolhidas? 
Eu acho que, inicialmente, como uma redução de custo. E, posteriormente, se tornou algo 
como necessidade de preocupação ambiental. 

 
Há método definido para mensurar de cada indicador e frequência estabelecida para a 
tomada das medidas? 
Mensal. 

 
Ok. A empresa investe em equipamentos que reduzam, otimizam o consumo de água, 
energia elétrica, matéria-prima ou que minimizem os resíduos e ruídos eliminados? 
Parece que você já explicou um pouco anteriormente no caso das usinas. Se quiser 
acrescentar alguma coisa. 
Não, com certeza investe em equipamentos para essas finalidades. Eu acho que eu não tenho 
nada a acrescentar. Realmente é o que eu comentei com relação à operação conjunta. 

 
A empresa mede a produtividade de seus equipamentos? Por exemplo, no caso do 
almoxarifado mede a produtividade da empilhadeira, por exemplo? 
Sim. (Você saberia me exemplificar algum caso?) Eu diria... Você deu o exemplo do 
almoxarifado, da empilhadeira: é um item que eu posso responder com precisão, porque era 
minha responsabilidade. Existe um cálculo de horas e usos da empilhadeira, relativamente ao 
volume de produtos recebidos ou manuseados. Não simplesmente recebidos, mas 
manuseados. 

 
Ok. Como é o processo de investimento da empresa quando se trata de reciclagem, 
reutilização, reuso? Porque isso também foi comentado em algum aspecto. Você teria 
conhecimento disso? 
Sim, eu acho que existe um... Não diria investimento, mas existe uma preocupação quanto à 
reciclagem de papel, de plásticos. Nós temos, no nosso ambiente de trabalho, cestos de lixo 
destinados para material orgânico, para papel, para plástico. Não sei... O investimento que eu 
conheço foi nesse sentido: de educação... Retroalimentar a pessoa com o objetivo de 
direcionar os seus inservíveis para locais desses cortes. 

 
E quais são as variáveis que você considera importante para o cumprimento dos 
aspectos legais sobre o meio ambiente, já que você também teve participação nesses 
processos das contratações de fornecedores, tanto de produtos quanto de serviços? 
Acho que toda empresa objetiva lucro. Eu acho que o aspecto principal é a redução do custo. 
Ir buscar sempre um produto que não agrida o meio ambiente, sem que isso interfira no custo 
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e no resultado da empresa. Porque não adianta, também, a gente ser hipócrita aqui e dizer que 
eu vou pagar dez vezes mais caro porque aquele produto não agride o meio ambiente, sabendo 
que o objetivo principal da empresa é o lucro. 

 
Mas, aí, eu diria assim, mais especificamente quando é o cumprimento dos aspectos 
legais do meio ambiente. Não especificamente da compra em si, mas essa compra com 
relação aos aspectos legais, a legislação. 
É, eu não saberia te responder. 

 
Ok. Como a empresa detecta e minimiza a possibilidade de criar passíveis ambientais? 
Tem alguma...? 
Nós temos um órgão dentro da empresa que é um sistema de gestão industrial, o setor de 
gestão industrial, com uma equipe bastante competente e com certeza acompanhando 
legislação, acompanhando noticiário, sei lá, informações gerais, aí. Eu acho que é a forma que 
ela utiliza para detectar e minimizar os seus riscos ambientais. E aplicando, lógico, aquilo que 
ela vê como interessante. 

 
Quanto à flexibilidade na entrega, existe alguma medida de desempenho nesse aspecto? 
Como, por exemplo, porcentagem de entregas satisfatórias, extra contratuais em valores 
e em unidades? Tanto quantidade como em valores. Não sei se eu me fiz entender. 
Não, eu acho que eu entendi. Existe medição de gastos, medição dos gastos: performances de 
entregas em diversos aspectos. Volume vendido: volume carregado versus volume vendido; 
volume entregue conforme contra volume entregue não conforme. Todas essas mediações 
existem. Não sei se é essa... 

 
Então, agora, eu também vou, da mesma forma que eu pedi para fazer uma... Quanto ao 
aspecto dos fornecedores, o que os fornecedores acham importante, gostaria que, na sua 
visão, o que os clientes considerariam importante. Apesar de que você sempre esteve 
trabalhando na outra ponta. Como cliente: que os seus clientes valorizam? 
Eu acho que custos em primeiro lugar, ambiental em segundo, investimento em terceiro, pró-
atividade em quarto, compras de produtos ambientalmente corretos eu colocaria em quinto. 
Entrega é um fator importante: colocaria em sexto. Legislação... Difícil: tem coisas, aqui, que 
se relacionam muito uma com a outra. Eu acho que é mais ou menos isso. Espero que tenha... 

 
Ok. Sem problemas. As suas impressões que são bastante importantes. A empresa mede 
o desempenho de seus custos logísticos? E você saberia como? 
Sim. Mais ou menos da forma como eu falei na flexibilidade de entrega. Isso... Existem 
fatores que são medidos... [conversa paralela] 

 
Só continuar aqui, um pouquinho. Vamos seguindo aqui o trabalho. Quantas peças não 
conformes... Agora, é relacionado no ponto de vista do cliente: qual o tratamento a que 
elas são dadas? Existe a possibilidade da Empresa C torná-la conforme sem precisar 
trazer de volta para o cliente? Acho meio difícil transformar o gás conforme no 
ambiente do cliente. Mas pode ser que o processo do cliente permita. Eu não sei se existe 
esse tipo de possibilidade. 
Eu desconheço, mas eu acho que existe uma avaliação que é feita sobre a não conformidade. 
Se essa não conformidade não implicar em questões de risco e que possam ser revisadas no 
cliente, eu acho que uma negociação, aí, de redução do preço para que não impacte em um 
custo maior para a empresa de devolução, de transporte e outros mais, então acho que, nesse 
caso, é feito, realmente.  
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Ok. É fazer um acordo para poder tornar conforme. Talvez, aproveitar de uma segunda 
linha de produtos do cliente. 
Exato. Sim. 

 
E a empresa mede a qualidade dos seus processos logísticos? Sobre índices de avaria, o 
valor das avarias. 
Sim, sim. 

 
Você saberia dizer quais itens, assim? 
Eu acho que o índice de quantidade de produtos devolvidos, principalmente: devoluções 
ocorridas em função de não conformidades. Avarias é difícil dizer, porque como a gente 
acabou de dizer, é o gás, né? Não tem... Pode ocorrer algum problema com o equipamento de 
transporte, não com o produto em si. 

 
Perfeito. Quais são os benefícios obtidos que você considera importantes por participar 
de uma cadeia de suprimento verde? [conversa paralela] Deixa, agora, eu repetir a 
pergunta novamente: quais são os benefícios obtidos que o senhor considera importantes 
por participar de uma cadeia de suplementos verde? 
Eu acho que, principalmente, a credibilidade. 

 
Credibilidade. Ok. Na realidade, hoje, a empresa, pelo que eu entendi, não participa 
dessa cadeia de suprimentos verdes, né? 
Não participa. Participa de um programa de Atuação Responsável da ABIQUIM. 

 
Poderia especificar alguma coisa a esse respeito? 
Eu não vou saber te dizer, mas eu sei que existem critérios no programa de Atuação 
Responsável muito pesados e muito importantes para a credibilidade da empresa. 

 
Ok. Quais as principais ações que a sua empresa realizou que o senhor considera 
importante, por exemplo, para fazer parte dessa Atuação Responsável da ABIQUIM? 
Acho que tecnologia, impactos ambientais. Eu creio que isso. 

 
Perfeito. Talvez seja um pouco difícil porque as perguntas nem sempre são diretamente 
relacionadas à área da atividade. Mas são as impressões. Não se preocupe em ter a 
percepção exatamente. Mas são as impressões que você tem sobre [palavra inaudível]. 
(Ok.) As medidas ambientais empregadas assim como as suas metas são revistas 
periodicamente? 
Eu creio que anualmente. Não tenho a fundo essa informação, mas eu creio que são medidas 
mensalmente e avaliada a sua aplicabilidade anualmente. 

 
Ok. O sistema de medição de desempenho ambiental está de acordo com os objetivos 
estratégicos da empresa? Quer dizer, a empresa, no seu plano estratégico, considera esse 
fator ambiental? Você tem conhecimento disso? Isso é [palavra inaudível]? 
Sim. Com certeza considera. É um fator relevante, inclusive, que impacta na participação dos 
lucros dos funcionários. 

 
Interessante isso. Existe alguma iniciativa conjunta entre os clientes da empresa e a 
própria Empresa C para melhoria do desempenho ambiental? Porque me parece que 
não existe essa participação muito forte com relação aos fornecedores. Mas em relação à 
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empresa com seus clientes? 
Os nossos principais fornecedores são, também, os nossos principais clientes. Então, eu acho 
que as coisas se interagem aí. Porque, como eu disse, o Cliente C1 é um grande fornecedor 
nosso, mas também é um grande cliente. O Cliente C2, da mesma forma. 

 
Perfeito. A empresa considera a logística reversa na concepção do produto? Quer dizer, 
quando se concebe um produto ele já prevê um retorno pós-consumo? Pós-venda, que 
seria problema mais relacionado à qualidade e pós-consumo, após a utilização desse 
produto? 
Então, como o produto é o gás... Eu acho que todo esse negócio... Não vou nem falar venda, 
mas todo negócio que a Empresa C faz é o objetivando a ampliação da sua participação 
naquele cliente. E a gente acabou de dizer: não existe devolução de gás; ou ele está conforme 
ou ele não está conforme. 

 
Não existe algum caso, por exemplo, de gases tóxicos que há necessidade em 
determinado processo ou esterilizantes, que são gases extremamente tóxicos, no retorno, 
por exemplo, o cliente resolveu mudar de atividade ou interromper essa atividade e tem 
aquele excesso: como é tratado isso? 
Existe. Isso existe com certeza. Eu posso citar, aí, o flúor, por exemplo, que é um produto que 
nós comercializamos com umas necessidades especiais; de alto risco. E que você não tem, no 
Brasil, um local de descarte desse produto. E o custo para Empresa C acaba absorvendo para 
atendimento ao cliente é muito grande, porque ela tem que mandar esse produto para fora para 
descartar. A própria embalagem, o própria cilindro para descarte interno é um impeditivo. 
Mas que nós, como fornecedores, assim como as empresas de celulares têm a sua 
obrigatoriedade com o descarte das baterias, nós temos a obrigatoriedade com descarte de 
produtos de alto risco. 

 
Então, podemos, resumidamente, dizer que ela, quando faz a concepção do produto, faz 
esse retorno? 
Já faz essa avaliação de retorno, com certeza. 

 
Ok. A empresa participa de alguma associação que faz o recolhimento de embalagens? 
Por exemplo, eu sei que na empresa química, de defensivos agrícolas, existe, lá, uma 
figura do Inpev que é uma associação que recolhe as embalagens dos agrotóxicos para 
ter um descarte correto ou a sua utilização. No caso do gás existe esse...? 
No caso do gás, especificamente, não, porque eles são acondicionados em cilindros, que têm 
uma vida útil bastante longa. E terminada essa vida útil ele descartado. O material é um 
cilindro de aço, então ele é descartado, ele é inutilizado para aproveitamento. E vendido como 
sucata. Porém, no nosso dia a dia existem outras embalagens: que a gente trabalha com 
papelão, com plástico. E esses produtos são descartados de acordo com o que a legislação 
estabelece. 

 
Ok. A empresa pratica em qual proporção a logística reversa de pós-venda e pós-
consumo? É como eu havia, em uma das questões anteriores, dito: a proporção é se o 
pós-venda, quer dizer, o produto ainda não foi consumido ou foi, em partes, consumido; 
e o pós-consumo seria depois do consumo final. Você teria ideia de qual que é a 
proporção disso? 
Eu diria para você que é muito baixa, porque não existe... A quantidade de produtos que se 
enquadrariam nessa qualificação é muito baixa. De pós-venda, de necessidade de pós-venda... 
Pós-venda, 100%, porque a gente tem que estar sempre atuando. Mas pós-consumo que exija 
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o descarte da embalagem, do risco, é muito pequeno. 
 

Após a implantação da logística reversa a empresa obteve um ganho financeiro com 
reciclagem, reutilização ou reuso? 
Não. 

 
Com relação ao consumo de energia elétrica de sua empresa nos últimos dois anos, ele 
cresceu, decresceu em média? Você teria uma ideia de qual percentual, já que a 
empresa... Anteriormente foi dito que ela se preocupa em medir, se preocupa... Você 
teria ideia? 
A energia elétrica é o principal insumo das empresas de gases. Decrescer em consumo pode 
ser decrescer em faturamento. Não existe como você criar um produto que substitua a energia 
para a nossa finalidade. Porém, na utilização... Não como matéria-prima, mas como insumo 
do nosso dia a dia, o nosso consumo diário nas nossas fábricas, nos nossos escritórios, existe 
uma... Houve um decréscimo de, aproximadamente, 15%. Isso é número que eu acompanhei 
em pelo menos dois estabelecimentos nossos. 

 
Voltando um pouquinho, ainda com relação... Considerando a energia elétrica de 
matéria-prima: eu falei de redução, pode ser, em partes, como a gente já tratou em 
algumas questões anteriores, em relação ao investimento em equipamentos que, por 
exemplo, para fazer essa mesma produção, ela utilize menos energia. Não sei se isso é 
possível. Você teria conhecimento? 
Não, a compra... Em partes eu tenho conhecimento que alguns equipamentos são adquiridos... 
Por exemplo, os compressores das nossas plantas são adquiridos. Na hora de uma avaliação 
técnica, você avalia aquele equipamento que tem um consumo menor de energia. Que tem 
uma amperagem maior com um consumo menor. Eu não sei exatamente, tecnicamente como 
funciona. Mas essa avaliação é feita sim. 

 
E quanto ao consumo da água, você teria ideia, também, nesses dois últimos dois anos, 
em termos percentuais? 
Nosso consumo de água é grande nas nossas usinas para tratamento dos nossos efluentes, 
porém são águas de reuso, não água potável. A mesma coisa se aplica no exemplo que eu dei 
na energia elétrica. Na água de consumo diário nosso, isso também acompanhando de dois 
estabelecimentos, houve uma redução de 20% do consumo. 

 
Ok. É, parece bastante interessante. Quando você pensa em desempenho ambiental da 
empresa, quais são os indicadores que vêm imediatamente à mente ou que a empresa 
realmente considera? 
Eu acho que o SASSMAQ é importante. O acompanhamento da auditoria SASSMAQ eu acho 
que é importante. Eu acho que o controle de efluentes da empresa é um fator importante, o 
controle de emissões, são itens que dá para a gente acompanhar aí, considerar como... 

 
Ok. Estamos quase no fim. Os atuais pedidos em carteira, em valores, considerados em 
comparação com o mesmo período de dois anos anteriores, você acha que aumentou 
significativamente, decresceu significativamente, manteve-se igual? 
Eu acho que aumentou significativamente. Um dos objetivos da empresa é dobrar de 
faturamento nos próximos quatro anos. E nós estamos trabalhando bastante para isso. 

 
Então, provavelmente, consumo de energia elétrica, energia de água também deverá 
crescer? 
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Proporcional ao nosso crescimento. 
 

A sua percepção pessoal de desempenho em termos de vendas, faturamento mais 
especificamente, nos últimos dois anos, com relação, agora, aos seus principais 
concorrentes, é de que ele cresceu estável? 
Cresceu mais que os nossos concorrentes.  

 
Ok. O número de empregados nos últimos dois anos – também em termos numéricos – 
você acredita que cresceu, manteve-se estável? 
Também cresceu bastante: proporcional ao nosso crescimento. 

 
A relação do lucro líquido/faturamento, margem líquida, no último ano foi acima de 
10%? Ficou entre 5% a 10%? Entre 1% a 5%? 
Não sei ao certo o número. Talvez de 5% a 10%. Talvez. Não sei ao certo. 

 
Ok. Quando você pensa em desempenho financeiro da empresa, quais são os indicadores 
que são mais utilizados? Se são viáveis e se é obtido em campo. Desculpa, acho que ficou 
meio confuso: explicando melhor. Quando você pensa no desempenho financeiro da 
empresa, quais são os indicadores que a empresa mais utiliza e quais desses são viáveis 
de serem obtidos no campo? 
O faturamento é um indicador importante. A cobrança é um indicador importante. Não 
adianta só vender: você tem que ter um retorno, também. Investimento eu acho que é um fator 
importante. O percentual, o valor pago com impostos são números que dá para a gente 
acompanhar mensalmente. Diariamente, inclusive, dá para a gente ter um número não de 
prontidão, mas dá para você fazer um acompanhamento preciso desses números. Para quê? 
Para que você tenha um resultado, você saiba o resultado da empresa. Que você saiba que a 
sua empresa está tendo lucro ou prejuízo. 

 
Ok. Finalizando, agora, eu gostaria que você preenchesse da mesma forma, em grau da 
importância, o que você valoriza desses tópicos que estão relacionados. 
Não sei se é porque eu era de compras, mas eu valorizo compras como primeiro. O custo eu 
considero importante. O fator ambiental eu colocaria como terceiro. A qualidade como quarto 
e a entrega como quinto. Talvez, a reatividade é importante, a flexibilidade. [trecho inaudível] 
investimento, a legislação, a pró-atividade e as operações internas. 

 
Ok. Eu gostaria que você me preenchesse, também, um pouquinho, alguns dados mais 
para categorizar. E agradecer a paciência e o tempo, aí, dedicado a esse trabalho. 
Espero que possa ter sido útil para o seu trabalho. 

 
Ok. Muito obrigado. 

 
FIM DA ENTREVISTA 3 
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ETAPA EXPLORATÓRIA – FASE 1 – ENTREVISTADO 4 
 

E4, boa tarde. Gostaria de, primeiramente, agradecer a sua participação na pesquisa e 
pedir autorização para fazer gravação da nossa entrevista. 
Sem problema. Vamos em frente. 

 
Ok. Eu queria que você contasse um pouco da história, resumidamente, da empresa. 
Quanto ao estágio de desenvolvimento, perfil técnico, a sua função e a sua atividade 
dentro da economia. E tratando bastante quanto ao aspecto ambiental. 
Bom, a empresa é uma empresa do segmento química. Uma empresa multinacional: 
multinacional do País D. Eu sou gerente de suprimentos corporativos, respondo por toda a 
área de compras, importação e estoque da empresa, com exceção dos grandes projetos de 
grandes indústrias, que é um segmento que a gente atua. Que, aí, é uma área que faz a 
contratação separada. A empresa é uma empresa que tem em mais de 75 países, mais de 40 
mil funcionários no mundo todo. É uma empresa que tem mais de 60 anos de Brasil. Foi 
fundada em 1945. Em alguns lugares do mundo, ela já é mais do que centenária. Tem 
algumas linhas de atuação: o segmento industrial, medicinal e de grandes indústrias. Que 
mais? É uma empresa que preza muito pela inovação tecnológica, tem uma preocupação 
bastante relevante em relação ao meio ambiente, até pelos produtos que a gente lida. E, enfim, 
preza muito pela inovação tecnológica, sempre respeitando o meio ambiente. E tem critérios e 
normas bastante específicas e um cuidado bastante especial com a questão ambiental. 

 
Ok. E esse processo... Como é o processo de compras? Então, existe... Esse critério 
ambiental, como é considerado? 
Então, na matriz decisória, na tomada de decisão em relação à compra de um determinado 
fornecedor, seja um material ou um serviço, a gente tem uma matriz decisória que considera 
não só preço, mas também... E com importância crescente a questão de qualidade de meio 
ambiente. A gente tem, por exemplo, para empresas que prestam serviços de transporte, que a 
gente contrata e a categoria que a gente tem o maior desembolso anual: a gente exige 
SASSMAQ e de muitas das empresas, dependendo do que ela produz para nós, nós exigimos, 
aí, certificados ISO 9.000, ISO 14.000 etc. 

 
Ok. E quando, eventualmente, esses fornecedores entregam as peças não conforme, qual 
o tratamento que é dado a elas? Você... É possível o fornecedor fazer a correção dentro 
da própria empresa ou ele tem que recolher e, depois, retornar novamente? 
Não, a gente sempre devolve para o fornecedor. Caso seja uma não conformidade grave, a 
gente faz toda uma inspeção de recebimento. Eu vou te dar um exemplo de um processo de 
compra de uma matéria-prima que a gente teve um índice de contaminação e de rejeição dessa 
matéria-prima, que a gente pegava na nossa inspeção de recebimento de, aproximadamente, 
5%. O que a gente fazia era segregar esse material, tirar ele da... Não colocava ele em linha de 
produção, não colocava ele para... Não dava entrada nele como nosso ativo, como nossa 
mercadoria e devolvia para o fornecedor para ele nos devolver. No caso do nosso estoque, que 
a gente tem um índice um pouco menor de não conformidade, mas também quando a gente 
tem algum problema de qualidade, principalmente no que diz respeito ao produto químico, a 
gente segrega e devolve para o fornecedor. Não utiliza em hipótese alguma. 

 
Está ok. E como é que é feita essa avaliação desses fornecedores? É através de 
desempenho de entrega, ranking de desempenho ambiental, número de entregar com 
defeito? 
A gente tem um procedimento de avaliação, tanto na qualificação inicial do fornecedor quanto 
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a avaliação periódica desse fornecedor. Principalmente daqueles fornecedores que a gente 
classifica como fornecedores de itens críticos: ou seja, itens que afetam saúde, segurança e 
meio ambiente. Com os quais a gente tem uma atenção especial: é dada uma tratativa toda 
especial para eles. Nós fazemos uma avaliação comercial, uma avaliação de risco, que acho 
que não é muito o escopo da nossa conversa, mas é feita, do âmbito financeiro. Mas o mais 
importante é que existe uma avaliação de engenharia de qualidade, principalmente desses 
itens que a gente olha com mais cuidado, que afetam saúde, segurança e meio ambiente. E são 
feitas visitas de avaliação e auditorias periódicas pela nossa equipe técnica nesses 
fornecedores, para que a gente avalie e se certifique de que eles estão, além de atendendo as 
normas de exigência das empresas, melhorando sempre e dando atenção para as questões 
ambientais. 

 
Legal. E a empresa busca aliança com os fornecedores estratégicos? 
Sim. (E como é que é essa aliança?) A gente tem uma forma de trabalhar na área de 
suprimentos, que a gente desenhou uma matriz estratégica de compras aonde a gente detecta 
quais são os principais fornecedores. Com os quais a gente trabalha, quais aqueles que são 
estratégicos, que são bastante relevantes para o nosso negócio: a gente faz parcerias para 
desenvolvimento de peças ou de serviços que são estratégicos para o nosso negócio. 

 
E nessa parceria é considerada a parte ambiental? 
Sim, sim. Nós temos... Qualquer fornecedor estratégico entra na lista de fornecedores dos 
quais a gente faz uma avaliação periódica bastante criteriosa dele. E na tomada de decisão, 
para a gente nomear o fornecedor estratégico, pode ter certeza de que o peso que a gente vai 
dar para a questão de qualidade e questão ambiental é maior em detrimento ao preço, do que 
nas outras categorias, que a gente chama categorias de alavancagem. Ou seja, categorias em 
que a gente consegue fazer saving, têm muita oferta no mercado e não é tão estratégico para o 
nosso negócio. 

 
Está ok. E a empresa informa aos seus fornecedores quanto à qualidade de seu serviço 
prestado e as metas que são esperados deles? 
Sim. A gente... Esse é um desafio constante: a gente tem tentado cada vez mais se aperfeiçoar 
e colocar isso de uma maneira contratual, definindo alguns indicadores de performance nos 
contratos. Inclusive, algo que não é, ainda, culturalmente muito aceito no mercado, que é, 
inclusive, dando bonificação para fornecedores que tiverem um desempenho acima da média 
nessas questões de qualidade de meio ambiente. Mas essa é uma questão, ainda, que o 
mercado está se adaptando, e a gente tem tentado evoluir junto com isso. 

 
Ok. Muito bom. Existe alguma iniciativa conjunta entre o fornecedor e a empresa para a 
melhoria do desempenho ambiental ou na solução de algum problema ambiental? 
Sim. A gente, por exemplo, faz a compra de um produto químico de um fornecedor, que a 
gente está desenvolvendo com ele a possibilidade de utilização de embalagens retornáveis. A 
gente vai ter um investimento inicial, que a gente está negociando, talvez, em dividir esse 
custo com o fornecedor. Mas, aí, a gente vai deixar de ter embalagens descartáveis e vai ter 
um investimento inicial, mas ele vai se pagar, aí, na nossa primeira analise, em menos de um 
ano. E vai atender, aí, algumas exigências do grupo em relação a meio ambiente. 

 
Muito bom. Bom, seguindo: quais são as variáveis que o senhor considera importante 
para o atendimento das exigências dos clientes a respeito do meio ambiente? 
Agora, inverter um pouco o papel. Sei que não é bem da sua área, mas muitas vezes é 
necessário fazer... O setor de suprimentos está... Tem que, também, atender o cliente 
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final. Que ele atende o processo, [palavra inaudível]. 
Mas deixa eu entender um pouco a pergunta: você quer saber quais são as variáveis que eu 
considero em relação a... (Não, que os clientes.) Os clientes? Os nossos clientes?  

 
Não, que você considera importante em relação aos nossos clientes. Se, por exemplo, 
tópico de meio ambiente é importante ou não. (Ah, sem dúvida. Eu acho que...) A 
reputação da empresa. 
É. Não, eu acho que o mesmo nível de exigência que eu faço para os fornecedores com os 
quais eu tenho contato constante, eu acho que com atenção especial à questão de inovação, à 
questão de meio ambiente, à questão de qualidade, enfim, pontualidade de entrega, 
atendimento, principalmente reputação da empresa no mercado em relação à questão de 
saúde, segurança e meio ambiente que, para nós, aqui, é quase que um dogma. Acho que tem 
que ser exigido não só dos fornecedores, como dos clientes também. 

 
A gente acabou entrando um pouco no outro tópico. Mas eu vou pedir para você me 
preencher o grau de importância desses tópicos em relação aos fornecedores, tá? (Tá.) 
No ponto de vista do que o fornecedor... É valorizado do fornecedor. 
É escala de um a dez, alguma coisa?  

 
Pode ir colocando... Em uma escala sequencial: o primeiro tópico... 
O um é o mais importante? (Isso.) Tá.  

 
Tem mais ou menos uma breve explicação aí do lado. Se tiver alguma dúvida... 
Na verdade, vai depender um pouco de cada categoria de compras ou cada segmento que a 
gente está atuando. Mas eu vou tentar generalizar. (Considere o mais estratégico para a 
empresa.) Posso considerar, talvez, o produto que... Tá.  

 
[palavra inaudível] estratégico e suprimentos. Acho que... 
Pode empatar ou não? Pode, né? Eu posso deixar uns empatados. 

 
O ideal é que você fosse em uma sequência, porque, depois... Se puder fazer em uma 
sequência. Sei que, muitas vezes, é meio que paralelo as informações. (Às vezes, empata.) 
Mas o que você considera. Talvez um é um pouquinho mais importante que o outro. 
Para a gente poder fazer uma escala. Na verdade, acaba sendo todos no mesmo nível, 
né? (É.) Está ok. Continuando, a empresa utiliza indicadores para monitorar o 
desempenho de suas atividades na cadeia de suprimentos quanto aos aspectos 
ambientais? Por exemplo, é redução de energia elétrica, o consumo de energia elétrica, o 
consumo de água. (Nos nossos fornecedores?) É. Dos nossos fornecedores e também das 
atividades. (A gente faz uma avaliação.) Isso, a gente quer na cadeia. 
É, a gente faz uma avaliação in loco em cima de... E que não tem alguns indicadores padrões 
que a gente utilize para todos os fornecedores. Mas nas avaliações que a gente faz dos 
fornecedores, a gente busca essas informações junto aos fornecedores para saber se eles têm 
isso e que eles nos mostrem como que eles medem esse tipo de coisa. 

 
Ok. Na realidade, então, a próxima pergunta seria: como essas métricas foram 
escolhidas? Você já respondeu dizendo que para cada fornecedores, dependendo da 
necessidade... Conforme as necessidades, conforme a influência que faz dentro desse 
produto adquirido, fazer dentro do processo de operação da empresa? É isso? Posso 
entender como isso? (Isso.) Ok. Há método definido para mensuração de cada indicador 
e frequência estabelecida para tomada dessas medidas.  
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Sim: a gente tem a periodicidade anual, que a gente faz essas avaliações. Tem inclusive no 
procedimento interno: a gente tem como calcular os diversos índices, aí, inclusive esse aí que 
eu falei. 

 
Ok. A empresa investe em equipamentos que reduzem ou otimizem o consumo de água, 
energia elétrica, matéria-prima ou que minimizem os resíduos e ruídos ou eliminem 
desperdícios? 
Sim. A gente tem vários casos aí. A gente tem alguns projetos e programas de eficiência da 
empresa para os casos, aí, de iniciativas privadas no nível Brasil e nível mundial de redução 
de água, redução de emissão de poluentes, reaproveitamento de resíduos do processo 
produtivo. Sim, é feito sim. 

 
Você saberia explicar mais ou menos como é que esses projetos são aprovados, como é 
que o idealizador da ideia procede dentro da companhia? 
Ah, isso é tudo submetido primeiro à análise interna da diretoria. E, dependendo do projeto, a 
grande maioria deles, aqueles que envolvem meio ambiente, são levados ao comitê diretiva 
para a apresentação. E, eventualmente, dependendo, são selecionados, porque são muitos 
projetos que são feitos. Os mais importantes, aí, os eleitos pelo comitê diretivo são inclusive 
enviados para a nossa matriz para a apresentação lá. 

 
Ok. A empresa mede a produtividade de seus equipamentos? Por exemplo, vamos falar 
na sua área, no caso de almoxarifado: mede a produtividade da empilhadeira, por 
exemplo? Algo assim. 
A gente tem uma... Mede uma empilhadeira. A gente inclusive usa uma empilhadeira... Tem 
um projeto de trocar a empilhadeira que a gente usa hoje por uma empilhadeira elétrica. 
Porque a gente usa, hoje, uma empilhadeira com GLP como combustível. E, enfim, a gente 
está preocupado, aí, como essa questão de emissão de poluentes. Até porque é um 
almoxarifado, é um ambiente fechado e não é muito bom para a saúde você ficar operando 
com uma empilhadeira com GLP, com emissão de gases. 

 
Como é o processo de investimento da empresa em termos de... Quando se trata, assim, 
por exemplo: você citou reciclagem, reutilização, reuso que a empresa costuma 
trabalhar nesse aspecto. Como é que o processo de investimento funciona dentro da 
companhia? (O processo de investimento?) É. Investimento da empresa em relação a 
reciclagem: então, como é que... Qual o investimento? Como é que ele faz essa 
destinação dessa verba? 
A gente tem os comitês de projetos. Os comitês dos projetos de eficiência, com bastante 
recorrência, fazem a aprovação de verbas destinadas a projetos dessa monta. Eu vou dar 
alguns exemplos: a gente tem, por exemplo, uma unidade industrial nossa que faz reparo de 
alguns equipamentos. E a gente utiliza isso para fazer tipo um reaproveitamento de 
equipamentos usados que estão em clientes ou que está há muito tempo parado, para colocar 
isso no mercado novamente para a gente utilizar. Foi feito um investimento grande no ano 
passado, disso. [palavra inaudível] várias iniciativas nesse sentido. 

 
Ok. Vamos falar um pouco de aspectos legais: então, quais são as variáveis que o senhor 
considera importante para o cumprimento dos aspectos legais sobre o meio ambiente, 
dentro da companhia? (Estão ficando mais difíceis essas perguntas, hein?) Não, é... 
(Variáveis e aspectos legais?) É. Por exemplo, é empresa do setor químico: provavelmente 
tem uma legislação. E que aspectos são importantes? Você citou alguns, acho, que 
durante a fase inicial, aí, da conversa. Mas mais especificamente no aspecto legal. Por 
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exemplo, a Nike teve um problema – aí, não é o aspecto legal, meio ambiente, mas é um 
aspecto social – mas porque tinha... Os fabricantes na Ásia... (Mão de obra escrava.) Mão 
de obra escrava. 
A gente tem alguns códigos de conduta que são nível mundial e são publicados. E tem 
normas, tem códigos, enfim, algumas... Tem uma classificação daquilo que é mandatório, que 
é um código de conduta, aquilo que é uma norma do grupo. E, por exemplo, essas questões de 
trabalho escravo, de questão de meio ambiente, empresas que, constatadamente, são empresas 
que têm uma atividade que não leva em consideração as questões de segurança, saúde e meio 
ambiente, a gente até chega a descartar do nosso portfólio de empresas parceiras ou de 
empresas das quais a gente adquire produtos. 

 
Esses aspectos sobre manual, aí, que foi dito, de boas práticas ou de procedimento, são 
mais, vamos dizer, rigorosos do que a legislação do país ou ela é equivalente a isso? 
Como é a postura da empresa frente a isso. 
Bom, eu não conheço de todas as áreas, mas eu diria para você que a empresa tem um perfil 
bastante conservador. E se eu tivesse que dizer, eu diria que as nossas normas internas são 
bem mais rigorosa que as normas de legislação do país. Até porque nós estamos no mundo 
inteiro e eu entendo que o grupo adota as boas práticas e aqueles países que estão em uma 
fase de desenvolvimento melhor do que os demais e traz essas práticas para todas as empresas 
no mundo todo. 

 
Ok. E como é que a empresa detecta e minimiza as possibilidades de criar os passivos 
ambientais? 
Ah, a gente tem uma área de gestão de risco bastante atuante. É uma área que está dentro do 
nosso sistema da qualidade, bastante atuante com pessoas preparadas e treinadas para tratar 
situações desse tipo, em caso de acidentes ambientais, principalmente. Acionando, aí, um 
comitê de crise, pessoas já designadas, procedimentos e treinamentos, principalmente, para 
cobrir todas as possibilidades de ocorrência de qualquer dano ambiental que possa ser 
causado pela empresa ou por empresas que têm negócios relacionados com a nossa cadeia de 
suprimentos. 

 
Ok. Quanto à flexibilidade... Vamos sair um pouco da legislação. A gente vai trocando 
um pouquinho para não ficar cansativo. Quanto à flexibilidade na entrega, existe 
alguma medida de desempenho nesse aspecto? Como, por exemplo, porcentagem de 
entrega satisfatória extra contratual, em valor ou em unidades, ou/e unidades? 
A gente faz uma avaliação de pontualidade. Inclusive, é uma das questões que a gente mede 
para avaliar o desempenho dos fornecedores. E levam em consideração, também, algumas... 
Principalmente no momento de crescimento da economia, como é o momento atual, em que a 
gente tem demandado aumento de volume para determinados fornecedores. E a gente leva 
isso em consideração, sim, na hora de fazer avaliação periódica de cada um deles. 

 
Ok. A empresa mede o desempenho de seus custos logísticos? Agora, sair um pouco, só, 
do ambiente. Se mede, como é que ela mede? (Desempenho de custo logístico?) Custo. 
A gente, assim... Um dos nossos principais gastos é a área de transporte. A gente contrata 
serviços de transporte terceirizados e algumas coisas a gente faz com mão de obra própria. A 
gente tem alguns softwares e algumas empresas que prestam serviços para nós, de consultoria, 
para a gente fazer uma melhor gestão da questão de combustível, por exemplo, para a gente 
otimizar o gasto com combustível. Não só pensando na questão de custo, mas também 
pensando na questão ambiental. Os gastos com manutenção: que se você fizer um gasto de 
manutenção e fizer a manutenção conforme o planejado, você evita qualquer acidente ou pode 
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minimizar o risco de um acidente que pode causar um dano ambiental. 
 

Então, vamos voltar, de novo, a escrever algumas coisas. Agora, sobre o ponto de vista 
do cliente, como é que... Quais são os aspectos que você valoriza na relação com os 
clientes? Aquela primeira parte foi com os fornecedores, né? 
Ok. Errei aqui. (Não tem problema. Pode rabiscar aqui.) Rabisquei. 

 
Vamos continuar um pouquinho, ainda. Agora, vou voltar um pouco. Que eu não sei se é 
bem da sua área, mas talvez você tenha conhecimento, eu possa dizer o que a empresa 
trata. Nós falamos de peças não conformes que são entregues pelo fornecedor. Agora, no 
caso é quando a empresa entrega para os seus clientes, eventualmente, algo não 
conforme, como é que é feito esse tratamento para corrigir essa não conformidade? 
Se, eventualmente, acontecer, acho que tem que ser feita devolução, segregação, oferecendo 
desconto para o cliente, alguma coisa do tipo. Mas tem que ser tomada uma ação direta em 
termos de substituição ou troca; substituição ou reparo, dependendo da não conformidade. 

 
Ok. A empresa mede a qualidade de seus processos logísticos? Por exemplo, por índice 
de avalia, número de devoluções? 
Sim, sim. A gente tem bastante indicadores em relação a acidentes, acidentes com 
funcionários contratados, com funcionários próprios. Com transportadoras, especificamente, 
mede treinamento de motorista, tem alguns programas importantes nessa linha, assim. 

 
Está ok. Quais são os benefícios obtidos que o senhor considera importante por 
participar de uma cadeia de suprimento verde? (Os benefícios, o quê? Percebidos?) 
Obtidos. A empresa... E percebidos: obtidos e percebidos. Por exemplo, ter uma imagem 
de uma empresa... A imagem da empresa. 
Você diz o quê? Por exemplo, comprar de uma empresa que tem certificação ISO 9.000, uma 
certificação ambiental? Ou em termos de reputação da empresa, que é uma empresa que 
investe e que tem uma preocupação com o meio ambiente? Eu acho que em termos de 
imagem, eu acho que o consumidor final – e até isso se reflete no mercado corporativo – tem 
cada vez mais valorizado esse tipo de coisa. Eu acho que isso pode agregar valor à marca da 
empresa, ao serviço ou produto fornecido por essa empresa. Eu acho que esse é o principal 
benefício. 

 
Ok. Então, quais são as principais ações ambientais que a sua empresa realizou, que o 
senhor considera importante? 
Ambientais? A gente faz essa avaliação periódica dos fornecedores, compra de fornecedores 
que são certificados ISO. E a gente tem, por exemplo, algum... Economia de água em algumas 
usinas, economia de energia elétrica usando equipamentos que tenham uma boa manutenção, 
sejam equipamentos novos. E, enfim, tomar decisão da compra de equipamento. Por exemplo, 
a gente comprou um equipamento recentemente, no qual a gente fez uma avaliação do 
consumo de água, do consumo de energia. Além de considerar o preço que estava sendo 
ofertado por esse equipamento, nós comparamos os diversos equipamentos, as diversas 
empresas que estavam concorrendo nesses quesitos de economia de energia, de água. Que, 
enfim, é isso. 

 
Ok. As medidas ambientais empregadas, assim como as suas metas, são revistas 
periodicamente? 
Sim. Nessa avaliação que a gente faz dos fornecedores, os critérios de avaliação em meio 
ambiente são constantemente revisitados e revisados. 
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Então, o sistema de medição de desempenho ambiental está de acordo com os objetivos 
estratégicos da empresa? Ou está dentro do objetivo estratégico da empresa esse aspecto 
ambiental? 
Sim, sem dúvida. 

 
E como é que é feita essa avaliação? 
A gente uma área de qualidade que monitora uma série de indicadores. Inclusive, das várias 
unidades que a gente tem. São indicadores que medem tanto quantitativa quanto 
qualitativamente o desempenho em relação às metas estratégicas de meio de ambiente, do 
grupo, de segurança do grupo. 

 
E você tem ideia de como é que isso é transformado do objetivo, vamos dizer, macro da 
empresa, estratégico, até chegar no funcionário para que cada funcionário saiba o que 
ele deve fazer em relação a esse aspecto ambiental? 
Sim, sim. Como é que feito? Existe o comitê diretivo e o comitê de qualidade onde são 
discutidas as estratégias, onde são boladas essas questões de indicadores e quais indicadores 
vão ser medidos, de forma que isso tenha uma penetração, uma capilaridade grande para 
chegar no nível operacional. E as pessoas são medidas em relação a isso na política de 
desempenho que afeta, inclusive, remuneração por resultados. E muita dessa remuneração por 
resultado está vinculada a metas de qualidade que têm que ser cumpridas. Caso contrário, não 
tem nenhum plano de bonificação e de atendimento de meta. 

 
Existe alguma iniciativa em conjunto entre o cliente e a empresa para a melhoria do 
desempenho ambiental ou na solução de algum problema? Sei que você está mais 
relacionado na outra ponta, de fornecedor-empresa. Mas, nesse caso, uma vez feita essa 
relação entre fornecedor e empresa, agora, na relação entre empresa e cliente, você tem 
conhecimento disso? 
Ah, sim, a gente tem conhecimento de alguns projetos. Inclusive, alguns projetos grandes que 
a gente fez em clientes importantes. Que a gente substitui, às vezes, um equipamento por uma 
nova instalação que tem, na qual você vai economizar em distribuição. Ou seja, vai ter uma 
economia ou vai ter um dano menor ao meio ambiente. Usar equipamentos mais modernos 
que consomem menos energia. Enfim, existem inúmeros projetos. E, muitas vezes, isso é 
negociado com o cliente. E esse, talvez, seja um dos grandes diferenciais da nossa empresa: 
de oferecer essas soluções inovadoras, que estão muito voltadas para meio ambiente. A gente 
vê que os clientes... A gente vê pelos nossos colegas aí da área comercial que, cada vez mais, 
os clientes têm dado importância para isso. 

 
Perfeito. A empresa considera a logística reversa na concepção do produto? 
Então, no nosso negócio... Logística reversa é um tema difícil, é um tema importante. A 
gente, no nosso negócio... Você vê: logística reversa talvez se aplicasse na compra desse 
produto químico, que eu disse que a gente usa uma embalagem retornável. A gente está 
estudando e a gente vai fazer isso. Mas a nossa cadeia de distribuição não tem a volta. A gente 
só entrega o produto químico. Ah, e nesse nosso segmento industrial você tem, também... É 
importante a questão da logística reversa, que é a devolução de cilindro. (Ok. Que seriam as 
embalagens?) A embalagem vai e volta. A gente não deixa a embalagem. A embalagem 
nossa é retornável, vamos dizer assim. 

 
Ok. Bom, então, sendo assim, a empresa participa de alguma associação que faz 
recolhimentos de embalagem? Como é que é essa pergunta? É porque no setor de 
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defensivos agrícolas, por exemplo, existe uma associação chamada Inpev que se 
encarrega de fazer o recolhimento das embalagens. Então, no caso desses cilindros, por 
acaso ele pode retornar? É da própria empresa? 
É da própria empresa. A maioria deles é da própria empresa. Mas eu não tenho conhecimento 
se a gente tem alguma associação. Eu não tenho esse conhecimento. Mas que a embalagem 
retorna, isso sim. Faz parte do nosso negócio logístico. 

 
A empresa pratica em qual proporção a logística reversa de pós-venda e pós-consumo? 
Pós-venda vamos assim grosso modo, relacionar com aquela... Provavelmente muito 
relacionado ao tema da falta de qualidade. E pós-consumo é após a utilização pelo 
consumidor. Para você ter uma ideia da proporção, de como é que é isso, é mais... 
Eu imagino que a reversa tem maior importância para consumo do que para venda. 

 
Sim, mas, na prática da empresa, você tem ideia de quanto que é pós-venda, pós-
consumo? 
Não sei. 

 
Após a implantação da logística reversa, a empresa obteve algum ganho financeiro de 
reciclagem? Você até comentou que, talvez, isso aí está em projeto. 
A gente vai ter ganho financeiro, sim, no caso da questão da embalagem. Agora, na questão 
do cilindro, teria que perguntar para as pessoas da área, que eu não sei te responder. 

 
Ok. Então, agora, assim, também, novamente, bastante sobre a sua percepção: com 
relação ao consumo de energia da sua empresa nos últimos anos, cresceu ou decresceu 
quantos por cento, em média? (Hum?) Em relação ao consumo de energia, você acha 
que, nos últimos dois anos, considerando que teve um crescimento desse consumo ou 
redução e qual seria [trecho inaudível]? 
A empresa está em uma fase de crescimento no mercado. Então, se for falar em termos de 
consumo absoluto, eu acho que ele cresceu. Mas, talvez, em média, em termos relativos, se 
você comparar o que a gente está entregando em termos de... 

 
Não, mas, aí, no consumo de energia elétrica. Só o termo energia elétrica, se a empresa 
cresceu, provavelmente deve ter crescido. Mas teria ideia de um percentual médio? 
Não, não sei. (Não?) Não. 

 
E com relação à água você teria se tem algum incremento ou...? 
Também não sei. Números, não sei te falar. 

 
Ok. Então, quando o senhor pensa em desempenho ambiental da empresa, quais são os 
indicadores que vêm à mente? E se esses indicadores são possíveis ser obtido em uma 
pesquisa de campo? 
Ah, é possível. Você fala indicador de consumo de água, aumento, diminuição de energia 
elétrica, ter certificações ISO 9.000. Enfim, têm diversos. Logística reversa, que você 
mencionou se a gente pratica ou não pratica. 

 
Agora, talvez, assim, não queremos saber a respeito em termos de qual o valor do 
faturamento. Mas só para ter uma ideia se teve um crescimento ou não. Então, os atuais 
pedidos em carteiras, em valores, considerados em comparação com o mesmo período 
do ano, nos dois anos anteriores, você acha que aumentaram significativamente, 
moderadamente ou mantiveram estáveis? 
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Aumentou significativamente. 
 

Ok. E quanto ao desempenho em termos de venda? Então, em termos de faturamento, 
eu acho que você já respondeu também. Mas você acha que teve um crescimento maior 
do que os principais concorrentes? 
Maior do que os principais concorrentes. 

 
E quanto ao número de empregados? 
Aumentou consideravelmente também. 

 
Ok. E vamos fazer uma relação lucro líquido/faturamento, no último ano. Em termos 
percentuais ele foi 10%, entre 5% a 10% do faturamento bruto; 1% a 5%? 
Se a gente pegar o ano de 2010, ainda não sei te falar porque o resultado não está fechado. 
Mas em relação ao ano passado, o ano de 2009, a gente teve um crescimento, eu diria que de 
5% a 10%. 

 
Mesmo considerando a crise de 2008, no final de 2008? 
Sim. 

 
Muito bom. E quando você pensa em desempenho financeiro da empresa, quais são os 
indicadores que, normalmente, podem ser também obtido facilmente no campo se 
fizeram a pesquisa? Quais indicadores que você indicaria em termos de desempenho 
financeiro? 
Ah, quantidade de imposto que a empresa pagou. Por exemplo, talvez um indicador que vá 
mostrar como que esse faturamento cresceu ou não: a gente, por exemplo, tem uma avaliação 
de [palavra inaudível] de quantos investimentos em novos ativos foram feitos, quantas plantas 
foram abertas, quantas unidades comerciais, industriais foram abertas e tudo mais. E retorno 
sobre o ativo. 

 
Ok. Eu quero agradecer, aí, a colaboração. Desculpa, aí, tomar um tempo precioso. Para 
finalizar, tem mais um preenchimento. (Mais um questionário?) Mais um preenchimento. 
Não é mais um questionário, mas é um preenchimento, aqui, de alguns dados, só para 
concluir. 
Eu valorizo? Ah, legal. 

 
Ok. E agradecer. Obrigado. 
Obrigado. 

 
FIM DA ENTREVISTA 4 
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ETAPA EXPLORATÓRIA – FASE 1 – ENTREVISTADO 5 
 

Bom dia, E5. Obrigado pela oportunidade de fazer essa entrevista, que contribui para o 
meu trabalho. E gostaria de pedir autorização para fazer a gravação da nossa 
entrevista. 
Vai ser um prazer, Fábio, poder te ajudar nessa pesquisa. (Obrigado.) 

 
Então, para começar, conta um pouco da empresa que você trabalha, da Empresa E, o 
que ela faz, rapidamente. E o seu perfil todo, experiências pessoais e profissionais, a 
respeito de gestão do meio ambiente. 
Bem, a Empresa E é uma empresa do grupo E, é uma empresa de produção de oxigênio, 
nitrogênio e argônio. Esses gases, como são de conhecimento, eles são de aplicação tanto 
industrial, como medicinal. A Empresa E é uma planta que está localizada no polo 
petroquímico do Município E, que tem como os seus principais clientes as empresas do polo, 
principalmente o Cliente E. E é uma empresa, eu diria, de grande porte, pela produção, em 
virtude das novas unidades que estão sendo instaladas aqui no polo. A Empresa E, no que se 
diz da gestão ambiental, ela é uma empresa que se preocupa muito, muito com isso. Tanto é, 
que aqui na região do polo petroquímico, nós somos tidos como empresa pura. Por quê? 
Porque nós não temos nenhum ponto de poluição, simplesmente nós extraímos o ar e não 
jogamos nada fora. 
Na gestão ambiental nós trabalhamos fortemente também na questão de controle dos nossos 
afluentes, eles são monitorados constantemente por empresas especializadas no ramo. Temos 
aqui fiscalizações constantes pelo órgão ambiental, que monitora o polo. E essa unidade é 
uma unidade que vem sempre se destacando com relação a isso. Bom, com relação também 
ao grupo E, pelos seus diretores, não só nessa unidade, mas como nas demais unidades da 
Empresa E, ela procura muito respeito à gestão ambiental. Por quê? Porque ela entende que a 
situação, hoje, não só no Brasil como no mundo, se não houver uma conscientização, 
principalmente da área empresarial, como da conscientização das pessoas, a tendência é que 
no futuro a gente tenha muitos problemas com relação ao meio ambiente. 
Então, continuando, Fábio, aliado a isso, eu sou uma pessoa que já tenho uma experiência 
muito grande na área empresarial. Eu já tenho 58 anos, nesses 58 anos... (Não precisa se 
entregar.) Não, mas é a experiência que vale. Cinquenta e oito anos, dentro desses 58 anos, 
42 anos na área. Eu sou engenheiro mecânico e voltei muito para a área de produção 
industrial. Estou na Empresa E há 13 anos e cuidando de diversas unidades, no total de nove 
empresas, sendo ela relacionada a gases do ar, a CO2, a ozônio e a parte de gelo seco. Então, 
isso tudo é bom a gente falar, porque cada área... Um pouquinho, falando um pouco da área 
de CO2. Hoje se fala muito em CO2 na camada de ozônio e a Empresa E é uma empresa que 
contribui muito com isso. Por quê? Porque nós captamos esse CO2 que seria jogado na 
atmosfera e o transformamos em matéria-prima. 
Então, isso é uma coisa que eu acho muito importante, porque como você pode ver a Empresa 
E é uma grande contribuidora de preservação do meio ambiente. 

 
Continuando, agora eu vou fazendo vários aspectos das empresas e é tudo sobre o seu 
ponto de vista ou do seu conhecimento, a sua experiência. Então, eu vou perguntar um 
pouquinho da parte de suprimentos. Gostaria de saber como é o processo de compras na 
Empresa E, se o critério ambiental é considerado ou é considerado o custo? Pelo que 
você já fez o discurso, me parece que tem esse critério ambiental, mas gostaria que você 
explicasse um pouco melhor. 
O processo de compras na área de suprimentos, como você mesmo falou, a gente visa muito a 
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área ambiental, obviamente atrelado à questão de custos. Por quê? O que nós entendemos? As 
empresas, para serem uma fornecedora da Empresa E, passam por um processo de avaliação, 
não só na área de custos, mas principalmente na área de controle de ambiente. Por quê? 
Porque já tivemos casos no futuro, que é só para exemplificar rapidamente, desculpe, um caso 
no passado, de uma empresa construtora que foi fazer uma obra em uma determinada unidade 
nossa e ela simplesmente não tomava esses cuidados. Que era: jogava restos de obra não em 
local adequado. E por isso, a Empresa E teve o processo de parar a obra no meio e trocar a 
empresa, em função disso. 

 
Então, quando existe, no caso, de peças não conformes, quando recebe, no caso nas 
plantas, qual é o tratamento que é dado a elas? Normalmente existe possibilidade de o 
fornecedor fazer a correção ou aceitar essa matéria-prima em outro tipo de produção, 
ou é obrigado a retornar para o fornecedor? 
Toda aquisição de peças... Vamos separar em duas coisas, aquisição de peças e aquisição de 
matéria-prima. No caso de planta de gás do ar, a matéria-prima é o ar, então, o ar está ok. No 
caso do CO2, que nós dependemos de uma fornecedora, se o produto não estiver conforme, 
nós bloqueamos e não recebemos o produto, a Empresa E não recebe o produto. No caso de 
peças sobressalentes é a mesma situação, se a peça não estiver de acordo com as qualificações 
exigidas pela Empresa E, ela é devolvida ao fornecedor. 

 
E você sabe como é que a Empresa E avaliam as ações dos fornecedores? É através do 
desempenho da entrega, da qualidade ou tempo de demora para ser atendido o pedido, 
ou tem um ranking de desempenho ambiental? 
É, toda empresa para ser fornecedora da Empresa E passa por um processo de verificação, 
uma auditoria, para ela ser uma unidade fornecedora Empresa E. Que temos um checklist que 
tem que ser preenchido todinho. 

 
E existe uma periodicidade dessa avaliação? 
Sim, sim. Essa avaliação é feita, um exemplo, se o fornecedor já é um fornecedor cadastrado, 
nós temos uma periodicidade de três a seis, entre e seis meses para ser feita uma reavaliação 
desse fornecedor quanto à qualidade, quanto à gestão de ambiente e gestão também 
comportamental de pessoas, que hoje é muito usado. 

 
E você sabe me dizer se ela busca alianças com fornecedores estratégicos? E caso ela 
tenha essa aliança com fornecedores estratégicos, como é feito esse processo? 
É, a Empresa E tem como objetivo, que todos os nossos fornecedores nós chamamos de 
parceiros. Por quê? Porque é uma situação em que você tem que ter, tanto o fornecedor, como 
nós, como compradores, tem que haver uma confiança mútua. Então, a Empresa E trata os 
seus fornecedores como parceiros. 

 
A empresa informa a esses parceiros ou esses fornecedores quanto à qualidade de 
serviços prestados e as metas, já que ela faz essa avaliação bimestral ou semestral? 
Sim, a maioria dos nossos fornecedores, quando eu digo fornecedores são fornecedores de 
grande porte. Os fornecedores de grande porte também nós buscamos, como nós somos uma 
empresa certificada pela ISO 9000, nós buscamos parceria com fornecedores também que 
tenham essa qualificação. E nós recebemos deles uma pesquisa de satisfação. 

 
E através dessas pesquisas existe algum programa, a equipe passa uma certificação ou 
uma premiação para esses fornecedores que têm esse melhor desempenho ambiental ou 
de qualidade? 
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Não, esse é um programa, Fábio, que está sendo implantado agora, que é um reconhecimento 
da empresa, junto aos seus fornecedores. Porque isso, nós estamos observando que nós da  
Empresa E recebemos já por diversas vezes, premiação de produto nosso. O mais recente, que 
vale a pena ressaltar, que foi um orgulho muito grande para a empresa, que foi a premiação 
como melhor fornecedor de matéria-prima para o Cliente E. E você bem sabe que o Cliente E 
é uma empresa muito exigente quanto à qualificação dos seus fornecedores. 

 
Então, existe alguma iniciativa conjunta entre os fornecedores e a Empresa E para a 
melhoria do desempenho ambiental ou para a solução de algum problema já existente ao 
aspecto ambiental? 
É, como eu falei, esse é um programa que nós estamos agora tratando. Nós procuramos tratá-
lo internamente e agora estamos buscando com os nossos parceiros essa mesma qualificação. 
É um trabalho que nós chamamos, é um trabalho de conscientização dos nossos fornecedores 
quanto à gestão ambiental. 

 
Então, quais são as variáveis que o senhor considera importantes para o atendimento 
das exigências dos clientes a respeito do meio ambiente? 
Bom, primeiramente é feita uma pré-avaliação quando na nossa visita de certificação de um 
fornecedor nosso. Quando há uma visita de certificação, os nossos, vamos chamar assim, não 
auditores, mas os nossos representantes, eles visam não só a capacidade de fornecimento e a 
saúde da empresa, como também o ambiente de trabalho. Quando se fala em ambiente de 
trabalho é o que a empresa faz para os seus funcionários e o que a empresa faz para o meio 
ambiente. Então, isso nós estamos procurando levar essa conscientização de dentro da 
Empresa E para fora. 

 
Bom, descansar um pouquinho. Eu vou pedir para preencher aqui, falando um pouco de 
fornecedores, no seu ponto de vista sobre a importância desses tópicos. É de um, o mais 
importante para os outros... 
Do ponto de vista do fornecedor? Aqui você quer... (Fornecedores, isso.) Só o ponto de vista 
do fornecedor? (É, só do fornecedor.) Aqui, você quer que essa informação, você quer que 
dê por nota ou... (É de um a dez.) De um a dez? (É, um é o mais importante, o dois é o 
segundo, o terceiro, na sequência.) 

 
Fornecedor ambiental possui certificação ISO 14001 ou selo deste? Aqui são detalhes 
para o aspecto ambiental, se é o mais valorizado ou não. 
Então, só para entender, Fábio, seria de um, que seria o mais importante... (Dois, o segundo 
mais importante e três. É um, dois, três.) É uma avaliação só um, dois, três? (Não, pode ir 
seguindo, quatro, cinco, seis.) Ah, ok... 

 
Eu vou pedir para colocar aqui na sequência. Então, seria o três ou esse seria o três? 
Ah, agora que eu entendi. Desculpa Fábio, desculpa. (Pode rabiscar, não tem problema.)... 
Dá uma cortadinha só um pouquinho. Ok, Fábio, está preenchido aqui. (Obrigado.) 

 
Seguindo, a empresa utiliza indicadores para monitorar o desempenho de suas 
atividades na cadeia de suprimentos, quanto aos aspectos ambientais? Exemplos: 
energia elétrica, sobre produção. Eu acho que você já comentou alguma coisa, se quiser 
acrescentar mais alguma coisa. 
Sim, na área produtiva o que a gente vê, além da questão ambiental, a gente visa custos. E, 
hoje, um dos principais custos, principalmente na área operacional da empresa é a energia 
elétrica. Então, nós procuramos sempre direcionar os nosso investimentos para melhorar esse 
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custo energético. Quando eu digo energia seria não só energia, mas também os demais, água. 
Otimizar esses custos para que haja um menor custo e um melhor aproveitamento dessas 
fontes energéticas. 

 
E seria, para elucidar melhor, então seria como uma primeira meta o custo e depois, em 
consequência a meta ambiental ou o inverso?  
Eu diria para você que as duas coisas estão atreladas, estão juntas. Porque eu acho que se você 
otimizar a parte energética, que é o consumo de água e energia, você também vai estar 
visando a área ambiental. Se nós estamos diminuindo o custo de água, então estamos 
contribuindo com um melhor aproveitamento da água ou da energia também. (Com certeza.) 

 
E em outras linhas de produção, tipo do CO2, também existe alguma possibilidade de 
ter essa redução, visando custos e meio ambiente ou meio ambiente e custos? 
Sem dúvida, sem dúvida. Por quê? O CO2, como eu falei, é um produto comprado, 
geralmente de unidades de petróleo ou de alguns reformadores [?]. Nós obrigamos 
praticamente, por forças contratuais, também por questões de qualidade, os nossos 
fornecedores nos fornecerem um CO2 de qualidade boa. Por isso eles são obrigados a 
instalarem filtros e outros componentes para que esse CO2 esteja com uma condição melhor 
para a nossa unidade. E com isso o que acontece? Eles também conseguem reduzir os seus 
custos energéticos, em função da qualidade do produto. 

 
E você saberia dizer como é que essas métricas... Bom, praticamente foi dito, 
basicamente é redução de custo. Mas, como essas métricas foram escolhidas, eu acho que 
já foi respondido, não é? 
Ok. 

 
Então, há métodos definidos para a mensuração de cada indicador e frequências 
estabelecidas para a tomada das medidas? Tem uma frequência? 
Sim, sim. Essa frequência é assim, eu diria que até é uma coisa rotineira. Como nós 
trabalhamos em função de produtividade e qualidade, isso está atrelado diretamente aos 
nossos custos. Então, nós temos planilhas que nós controlamos toda essa parte operacional e 
custos. E eu entendo, não sei se eu consigo explicar assim, de uma maneira... É o seguinte: 
quando você consegue otimizar uma produção com uma boa qualidade, isso também você vai 
estar trazendo um grande benefício para a questão ambiental. Porque você não vai ter 
desperdício em nenhum ponto, nem em, como eu falei, nem em água, nem em energia e nem 
poluição. Tanto ela seja uma poluição visual ou uma poluição sonora, que hoje se bate muito 
com a questão de poluição sonora. Então, só um dado, essa nova planta que nós montamos 
aqui no Município E, o índice de poluição sonora dela está abaixo do exigido pelos órgãos 
ambientais aqui da região. (Perfeito.) 

 
Então, também a próxima pergunta seria: a empresa investe em equipamentos que 
reduzem ou otimizam consumo de água, energia elétrica, matéria-prima? (Sem dúvida, 
sem dúvida.) Sem dúvida, não é? E se a empresa também mede a produtividade desses 
equipamentos também já foi.  
Ok. 

 
Então, como é o processo de investimento da empresa quando se trata de reciclagem, 
reutilização ou reuso, ele é semelhante aos investimentos com os equipamentos que 
aumentam a produtividade ou teria alguma verba especial? Como é feito isso? 
Isso é feito tudo dentro de um planejamento anual, anualmente nós fazemos um planejamento 
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nas áreas que nós vamos fazer os investimentos. Eu diria para você que nessa parte ambiental 
e a parte de segurança, a empresa obtinha uma verba bem, eu diria generosa, com relação a 
isso. E isso é feito como? Você monta uma planilha e essa planilha é submetida a um grupo 
de pessoas que analisa, não só visando o custo, mas o benefício que isso vai trazer para a 
empresa. Então, são duas coisas: custo e benefício. Quando eu falo benefício não é o 
benefício só financeiro, é um benefício para a sociedade. 

 
Vamos falar um pouco agora do aspecto legal. Quais as variáveis que o senhor considera 
importantes para o cumprimento dos aspectos legais sobre o meio ambiente? 
Ok. Como eu falei a Empresa E é uma empresa que preza muito a sua imagem. Como ela 
preza muito a sua imagem, ela procura estar sempre em conformidade com os requisitos 
legais. O que são os requisitos legais? Não só na parte ambiental, como na parte pessoal de 
todos os seus funcionários. Então, nós temos todos os certificados e aprovações dos órgãos 
comportamentais, tipo ABIQUIM, Polícia Federal, Polícia Civil. Então, ela é regimentada por 
isso. 

 
E como a empresa detecta e minimiza a possibilidade de criar passivos ambientais? 
Ela minimiza da seguinte forma: todo material, que como eu falei, nós não temos quase 
descarte. Então, um possível descarte, vamos supor, de uma obra civil, nós procuramos 
empresas idôneas. E nós temos o Cadri, que é um certificado de organismos estaduais, que 
todo o resíduo que for retirado de uma determinada unidade tem um destino certo ou um 
aterro sanitário, devidamente qualificado ou uma possível queima, de uma incinerarão disso. 
Mas isso tudo documentado com esse documento que nós chamamos Cadri. 

 
Vamos agora um pouquinho mais nas operações internas. Quanto à flexibilidade da 
entrega, existe alguma medida de desempenho nesse aspecto? Por exemplo, porcentagem 
de entrega satisfatória extracontratuais em valor ou em unidades? 
É aquilo que eu falei na pergunta anterior, nós temos uma que nós chamamos de pesquisa de 
satisfação do cliente. Nós mandamos para os nossos clientes assim, rotineiramente, eu diria, 
para os principais clientes e para os grandes clientes, uma pesquisa de satisfação, porque isso 
faz parte da nossa gestão da qualidade. Então, isso é uma coisa constante. 

 
A empresa mede o desempenho dos seus custos logísticos? No caso, a área de produção, 
mas provavelmente deve ter os seus custos logísticos, se ele aumenta a produção para 
atender a uma subida de demanda em um determinado período? Como é isso 
internamente? 
Isso seria tratado da seguinte forma: hoje ela procura otimizar, voltado mais para a entrega 
dos nossos produtos, otimizar as rotas. Com isso você vai ter um melhor aproveitamento por 
quilometragem rodada. Você vai ter oportunidade de fazer uma entrevista com o nosso amigo, 
que é o responsável pela logística e ele vai poder detalhar um pouquinho mais. Mas, como 
está o custo logístico e o custo de produção, eles se juntam, então tanto menor o custo de 
logística houver melhor eu tenho o custo de produção. 

 
E aqui, no caso, se a Empresa E, ela entrega peças não conforme ou produto não 
conforme a um determinado cliente, como é que é dado o tratamento a elas? Sempre é 
obrigado a retornarem e ser reprocessado ou ela pode ser utilizada em uma segunda 
linha do cliente, um produto de segunda linha? 
Veja bem, não é prática da empresa, porque como nós temos... Todo nosso produto é dentro 
de um determinado nível de qualidade. Se você tem um produto, vamos citar um exemplo, um 
produto nosso que chama-se argônio. O argônio tem uma especificação na composição dele 
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de oxigênio com nitrogênio. Como é sabido, o argônio é usado para solda. O nosso argônio 
tem uma pureza muito boa, que seria menor do que cinco PPM no teor de oxigênio e menor 
do que 20 PPM na parte de nitrogênio. Se houver, que não é uma coisa normal, um 
determinado produto que saia dessa especificação, ele não pode ser utilizado. Vamos supor, se 
ele tiver seis PPM de oxigênio, ele não serve para solda, mas sim ele serve para outro tipo de 
tratamento. Mas, a Empresa E trata os seus produtos como se fosse um produto único. Então, 
está sempre dentro da qualidade. Não sei se eu consegui te explicar como é que a gente trata o 
produto não conforme. 

 
Quer dizer, praticamente não existe, antes de ser disponibilizado para entrega ao cliente, 
ela passa por uma avaliação e praticamente... 
Isso. Todos os nossos produtos são acompanhados de um certificado de qualidade. Todos os 
nossos produtos, qualquer carreta que saia com o nosso produto recebe um certificado de 
qualidade. 

 
E você sabe me dizer se a empresa mede a qualidade dos seus processos logísticos? Por 
exemplo, se é por número de devoluções, custo das mercadorias devolvidas? Existe 
alguma métrica para isso? 
É, eu, como uma pessoa de produção para te responder isso, mas o seguinte: nós primamos 
para que não haja esse custo. Porque todo um custo de devolução de um material, como a 
gente entrega via carreta é um custo muito alto. Então, foi aquilo que eu te disse, nós não 
temos produtos não conformes. Obviamente, se houver como o nosso cliente também faz as 
suas análises, se houver uma reclamação, ele é tratado dentro das normas da empresa. O que 
é? Nós mandamos um técnico nosso no cliente para se certificar se realmente o método de ele 
analisar é igual ao nosso. Porque às vezes há uma divergência com equipamentos. Os nossos 
equipamentos são todos rastreados junto aos órgãos certificadores da qualidade. Talvez, às 
vezes o cliente não tenha esse mesmo tratamento. 
Então, nós temos que provar esse teor de qualidade sempre junto ao cliente, porque qualidade 
para nós é o ponto-chave. Como eu disse, nós somos um órgão certificado pela ISO 9000 e 
nós temos auditorias anuais em cima disso. 

 
Bom, então eu vou pedir também novamente para preencher agora, sobre aquele 
critério de importância, mas só que agora quando visto sobre o aspecto clientes, não só o 
aspecto fornecedores. Então, o que na sua visão, o cliente considera como mais 
importante. (Como mais importante?) É, na mesma sequência.  
Ok... O Cliente com relação ao nosso produto? (Isso.) Os nossos clientes?  

 
Perfeito. Bom, vamos continuar. Quais são os benefícios obtidos, que o senhor considera 
importantes, por participar de uma cadeia de suprimento verde? 
Eu diria que o principal reconhecimento é da sociedade enxergar a empresa como uma 
empresa que se preocupa com o meio ambiente e a qualidade de seus produtos. 

 
E quais as principais ações ambientais que a sua empresa realizou que o senhor 
considera importante? 
As principais ações, eu acho que seria aquilo como eu disse antes, a preocupação com a 
sociedade, a população. Então, a Empresa E faz constantemente programas, divulga nas 
nossas filiais uma conscientização do meio ambiente, da preservação das áreas verdes. Se 
você puder, se você conhece a nossa empresa, você vai olhar que praticamente em todas as 
unidades nossas, nós temos uma grande porcentagem de área verde.  
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As medidas ambientais empregadas, assim como são as metas são revistas 
periodicamente? 
Sim, sim, constantemente. (E qual seria uma periodicidade dessa verificação?) Essa 
verificação, eu diria para você que ela é constante. Mas nós temos uma preocupação, que faz 
parte dos nossos regimentos internos, há uma inspeção por parte dos nossos funcionários em 
que todo mês é feito um checklist dentro da empresa, nas unidades, para que isso seja 
verificado, tanto na questão do tratamento do solo, como na parte de aproveitamento de águas 
pluviais. Nós temos uma grande otimização na parte de águas pluviais, para a parte de 
reaproveitamento dessa água. Nós reaproveitamos essa água para usar nas nossas torres de 
resfriamento. Então, isso é uma coisa que é feita assim, eu diria para você, mensalmente. 

 
O sistema de medição de desempenho ambiental está de acordo com os objetivos 
estratégicos da empresa? (Sem dúvida.) E como que é feita essa comunicação, essa 
ligação entre os objetivos estratégicos da companhia na operação? 
Bom, isso é feito pela checagem que a nossa alta direção faz, por intermédio de auditorias de 
qualidade ambiental, que é a parte de gestão ambiental. Nós temos departamentos que fazem 
anualmente auditorias, isso acontece normalmente por unidade, em torno de duas vezes ao 
ano. Que nós temos gerentes de segurança e meio ambiente, que fazem essa auditoria em 
todas as unidades nossas. 

 
Perfeito. Agora, vamos falar um pouquinho assim, se existe alguma iniciativa conjunta, 
agora entre a Empresa E e os seus clientes, para melhoria do desempenho ambiental ou 
na solução de alguns problemas? Existe essa participação e a preocupação da empresa, 
em conjunto com os seus clientes, nessa resolução do aspecto ambiental? 
Sim, isso existe, porque como eu falei anteriormente, nós tratamos os nossos clientes e os 
nossos fornecedores como parceiros. Então, há uma sinergia entre as empresas e isso sempre é 
muito bem-vindo. Eu vou citar um exemplo, que é o nosso principal cliente nesta unidade 
aqui, que é o Cliente E. O Cliente E é uma empresa que se preocupa muito com a parte 
ambiental. E isso, há constante troca de informações das duas áreas, principalmente na parte 
de recursos ambientais, aproveitamento de energia, de água. Enfim, é uma sinergia entre as 
empresas. Inclusive, nós temos aqui no polo petroquímico, chamado Grupo de Sinergia, onde 
todas as empresas se reúnem uma vez por mês para tratar desse assunto meio ambiente. 

 
A empresa considera a logística reversa na concepção do seu produto? Seria do berço ao 
berço, na hora da concepção de algum produto é considerado o seu retorno pós-venda, 
por um problema de qualidade, que é a maioria dos casos. Ou depois do pós, do uso 
mesmo, por exemplo, as baterias de celulares têm a preocupação de ter uma destinação 
correta. Então, quando a empresa faz a concepção de um novo produto ela tem essa 
preocupação? Como é tratado isso? 
É, nós temos aqui o que nós chamamos de pós-venda no nosso produto. Então, o que é isso? 
Quando você fornece um produto, vamos supor, um oxigênio, você fala assim: “-Puxa, mas 

oxigênio, como é que você analisa a pós-venda?” Você analisa assim, por exemplo, em um 
hospital como é que está sendo aproveitado esse oxigênio? Esse oxigênio é aproveitado de 
que maneira? Se ele é tratado só para tratamento hospitalar? Se o nosso consumidor final, que 
seria um paciente, se isso está trazendo benefício para ele. Se você falar em um CO2, o CO2 é 
usado para quê? Ele é usado para diversas, principalmente o quê? O mais comum que é dito é 
na parte de gaseificação. Esse produto está trazendo benefício tanto para o consumidor, que 
seria o primeiro consumidor, que é o fabricante de um refrigerante e também para o 
consumidor final? Isso é medido constantemente pela pesquisa de satisfação do cliente. Não 
sei se eu consegui te responder a pergunta. (Sim.) 
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E eu gostaria de saber também se a empresa participa de alguma associação que faz o 
recolhimento das embalagens? 
Sim. Todas as embalagens que nós chamamos de embalagens descartáveis, aqui na região do 
polo nós temos a separação. A empresa tem, em todas as suas unidades fabris, ela tem o que 
nós chamamos de baias destinadas. Que são: nós temos lá baias para lixo orgânico, temos 
baias para lixo reciclável, temos baia para lixo... Quando eu digo reciclado são plásticos. 
Baias para lixos de ferro e baias para lixo de óleo, que é um grande contaminante. Porque se 
você não tiver um cuidado muito grande com esse óleo, você pode prejudicar o solo. Então, 
nós temos empresas especializadas para retirar cada tipo de material. Um exemplo: nós temos 
na região do polo aqui, uma empresa que só cuida para a retirada do óleo. Esse óleo, a 
Empresa E além de ele fornecer o destino e o Cadri, nós fazemos uma visita mensal ou 
bimestral de como essa empresa está junto aos órgãos ambientais. (Se ele tem o destino do 
óleo?) Porque o óleo você sabe, tem muitas empresas, até vou falar postos de gasolina que o 
cara vai fazer a troca de óleo do seu carro e deixa escoar na valeta e isso vai para a água 
pluvial e acaba... Isso não é, todo óleo nosso é armazenado e tem o destino correto. 

 
Você saberia dizer aproximadamente, evidente, qual a proporção das práticas da 
logística reversa de pós-venda e pós-consumo? Você tem alguma ideia? 
Olha, eu acho que essa logística, eu acho que quem estaria mais apto a responder vai ser na 
sua próxima entrevista. (Ok.) 
 
E você sabe se também teve algum ganho financeiro com a implantação da logística 
reversa na empresa? 
Ah, com certeza teve, com certeza. Eu não posso precisar em termos de números, mas com 
certeza teve. 

 
Bom, então, vamos em uma área que você domina um pouco mais ou bem mais. Com 
relação ao consumo de energia, que nós já comentamos, qual seria... Considerando os 
dois últimos anos, ele cresceu ou decresceu em média em quantos por cento? 
Eu diria para você que com a nova implantação desta nova unidade, que a Empresa E, como 
eu falei, ela busca sempre otimizar os seus consumos e isso otimiza também os seus custos, eu 
diria para você que antes da nova unidade... Estou falando da nova unidade da Empresa E, nós 
tivemos uma economia, um ganho em termos de porcentagem, na ordem de 20% a 25%. 

 
E seria na mesma pergunta, só que agora com relação ao consumo de água. Essa nova 
planta também deu algum nos últimos dois anos? 
Sem dúvida. No nosso último levantamento nós tivemos uma redução do consumo de água 
com a otimização dessa nova planta, na ordem de 10% a 12%. 

 
E quando você pensa em desempenho ambiental da Empresa E quais são os indicadores 
que vêm imediatamente à mente para tratar dessa medição? E se essas medidas são 
facilmente viáveis de serem obtidas no campo? 
Como eu disse, com a obtenção dessa nova planta nós tivemos uma grande otimização no 
custo de energia e no custo de água. (Isso já é direto?) Direto, tem um impacto direto, 
energia e água o impacto é direto. 

 
Agora, quantos atuais pedidos em carteira, em termos de valores, considerados em 
comparação com o mesmo período, dois anos anteriores. No seu ponto de vista eles 
aumentaram significativamente, moderadamente, mantiveram estáveis ou decresceram? 
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Deixa eu entender um pouco a sua pergunta. Quando você fala pedido é o quê, aumento de 
clientes? (Isso, aumento no volume ou em valores.) Ah, sim, nos últimos dois anos teve um 
crescimento bem significativo. (Teria uma ideia da ordem?) Olha, eu não tenho assim os 
números precisos, mas eu diria para você que foi bastante significativo. 

 
E na sua percepção pessoal, em termos de vendas, vamos falar de faturamento, nos dois 
últimos anos, em relação agora aos principais concorrentes, teve um crescimento, uma 
estabilidade ou um decréscimo em relação...? Já que teve um grande crescimento 
significativo, qual seria? 
Isso aí influi muito no efeito preço dentro da nossa empresa. Mas, em linhas gerais nós 
tivemos um crescimento considerável em volume de vendas. (Mas em relação aos 
concorrentes?) Aos concorrentes. 

 
E quanto ao número de empregados? (Sem dúvida, nos últimos...) Dois anos. 
Dois anos para cá, a Empresa E teve um aumento significativo de novos funcionários, em 
função das novas plantas, dos novos negócios que a empresa coletou aqui no Brasil. 

 
E a relação do lucro líquido dividido pelo faturamento, que seria a margem líquida, no 
último ano foi acima de 10%, de 5% a 10%, entre 1% e 5%? 
Olha, Fábio, eu não tenho esses números precisos, não tenho. (É uma ideia.) Mas, eu diria 
para você, como nós trabalhamos na Empresa E, ela trabalha sempre com uma meta anual e 
sempre na faixa de 5% a 10%. 

 
E bom, agora, ainda, continuando no desempenho financeiro, quando pensa-se em 
desempenho financeiro da empresa, quais são os indicadores que vêm assim, 
imediatamente, que possam fazer essa medição? E se essas medidas são viáveis também 
de serem obtidas em campo? 
Eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta. Porque eu acho que seria mais a parte... 
Quando a gente mede, mede mais a parte em termos de faturamento, faturamento líquido, 
seria o faturamento líquido da empresa. Então, eu não tenho assim, esses números no 
momento, para te passar. (Não, não números, mas em termos de indicadores.) Seria o quê? 
O número de funcionários, o lucro da empresa e os investimentos que a empresa fez durante 
esses últimos tempos. (Ok. Perfeito.) 

 
Então, para encerrar, eu agradeço a toda atenção. Novamente eu vou pedir para ser 
preenchido aquele critério de importância. E também um outro resumo do fichário 
técnico sobre algumas categorizações. Muito obrigado. 
Obrigado eu, Fábio. 

FIM DA ENTREVISTA 5 
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ETAPA EXPLORATÓRIA – FASE 1 – ENTREVISTADO 6 
 

Bom, E6, obrigado por participar da minha pesquisa. Agradecendo e também queria 
pedir a sua autorização para efetuarmos a gravação da nossa entrevista. (Ok.) Ok? 
Da minha parte não tem problema nenhum, é um prazer. 

 
Então, conta um pouco da história da empresa, principalmente relacionado com 
aspectos ambientais, a gestão ambiental. E também o seu perfil técnico, gerencial, como 
a sua experiência em relação ao tópico. 
Bom, eu trabalho na Empresa F, tenho uma relação com a Empresa F mais ou menos há seis 
anos, porque eu era o gerente responsável da transportadora da Empresa F. E há três anos eu 
tive o convite e passei a gerenciar a própria distribuição da Empresa F. Eu sou formado em 
administração de empresas, tenho mais de 15 anos de experiência em logística. Trabalhei em 
empresas como Empresa Alfa, Empresa Beta, transportadoras e agora na Empresa F. Um 
pouco da minha história com relação ao controle ambiental, eu tive um projeto muito grande 
na Empresa Alfa, na própria Empresa Alfa, que foi com relação à reciclagem de pets. Então, a 
gente implantou esse projeto na Empresa Alfa quando eu trabalhava lá e foi nesse momento 
que eu tive um pouco mais de contato com essa questão ambiental dentro do mundo 
corporativo. 
Dentro da Empresa F a gente vem buscando cada vez mais aperfeiçoar essa questão de 
controles ambientais, a gente se preocupa muito com os nossos transportadores, inclusive, 
exige deles todas as licenças que são pertinentes. A gente tem a questão do SASSMAQ, que 
para mim isso é até contratual, eu não posso contratar nenhum motorista, nenhuma empresa, 
aliás, nenhuma transportadora que não possua o SASSMAQ. Dou preferência à empresas que 
possuem a ISO 14000, que tem o tratamento de efluente adequado. Então, a gente audita 
inclusive, essas transportadoras de forma periódica, procura dar uma olhada com relação ao 
descarte de pneus, descarte de óleo. A própria lavagem do caminhão, a gente verifica se tem 
as caixas separadoras, se a empresa tem o Cadri. Então, a gente procura sempre estar muito 
atento em relação a essas questões dentro da empresa. 

 
E quando na contratação dessas próprias transportadoras, no caso, você considera o 
critério ambiental, pelo visto, mas o que é dado prioridade ao critério ambiental ou ao 
critério de custos? 
Na verdade, tem que ser um mix de tudo. Você não consegue chegar nem na tratativa de 
custo, se a empresa não tem o requisito. Ou seja, se ela não possui o SASSMAQ, eu nem 
chego a discutir custo, porque para mim, isso é fato prioritário. Então ela, até para se 
candidatar em um eventual bidding que a gente faça no mercado, ela tem que apresentar toda 
documentação dela. Uma vez que ela apresente essa documentação, ela está habilitada a cotar 
os nossos serviços. Então, é fator primordial. 

 
Quando essas transportadoras apresentam, por exemplo, um veículo em mau estado, ela 
consegue fazer a tratativa dentro da própria empresa ou ela é obrigada a retornar? 
Como é feito quando existe algum problema, vamos dizer, de não conforme? Porque eu 
acho que no seu caso deve ter bastante coisa em relação a transportadoras e coisas 
relacionadas à logística, não é? 
É, veja bem, o que a gente procurou fazer de três anos para cá foi, por exemplo, pedir, 
solicitar para que as transportadoras trabalhassem, por exemplo, com caminhão eletrônico. 
Esse caminhão eletrônico é menos poluente, não emite poluição. Tanto é que você não precisa 
nem fazer teste de opacidade, porque o caminhão eletrônico já habilita a você não poluir. 
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Então, para mim, isso é um fator também preponderante. Os nossos veículos têm, no máximo, 
cinco anos de uso. Então, não são veículos velhos, são sempre veículos novos, que a gente 
sempre exige que as transportadoras troquem. E a partir do momento que dá a vida útil, que é 
de cinco anos, que está previsto em contrato, a gente já começa a exigir a troca desse 
caminhão. 
Eu acredito que assim, eu não tenho muito problema com relação a rejeição de veículos, até 
porque nós abastecemos clientes muito rigorosos, a própria Cliente F. Então, esses clientes, 
antes de deixar os nossos caminhões entrarem no site deles, eles fazem uma vistoria super 
rigorosa com relação a pneu, com relação a poluição, eles certificam se o veículo realmente 
está apto para entrar. Inclusive, pede o laudo do Detran, laudo de qualidade, de emissão de 
poluente. Então, a gente tem que estar sim ou sim com a frota em dia. Então, eventualmente, 
para falar a verdade faz mais ou menos uns dois anos que eu não tenho problema com rejeição 
de veículo em cliente ou até mesmo nos nossos sites.  

 
Então, como é que... Você já falou por alto ou mais abrangente. Mas eu gostaria de 
saber assim, como que a empresa avalia as ações dos fornecedores? Pelo desempenho da 
entrega, lead time, o ranking do desempenho ambiental? 
Na verdade, também é uma somatória de coisas. Nós temos como prática, realizar uma 
pesquisa de qualidade com os nossos clientes. Como a transportadora hoje é a pessoa que 
chega no meu cliente. Então, eu preciso muito saber do meu cliente se a transportadora está 
chegando de uma forma adequada, se o veículo está de uma forma adequada, se o motorista 
está trabalhando de uma forma adequada, se ele está respeitando todos os preceitos com 
relação á segurança e tudo mais. E nessa pesquisa de qualidade, um dos pontos que a gente 
aborda é exatamente esse, inclusive, a pergunta é exatamente essa: “-Como você avalia o 

fornecedor de transporte da Empresa F?” E a nossa resposta é sempre muito positiva, a gente 
sempre teve uma resposta muito positiva em relação a isso. Com relação aos indicadores, a 
gente faz um trabalho de auditorias periódicas.  
Então, como é que a gente se certifica, por exemplo, que as licenças estão em dia? Só in loco 
e fazendo auditoria, pedindo para ver a documentação. Então, lá, naquele momento, a gente se 
certifica que essa empresa está ou não está apta para trabalhar.  

 
No caso, a empresa busca alianças com os fornecedores estratégicos? E se caso positivo, 
explica um pouco como isso ocorre. (Com relação às transportadoras ainda, é isso?) É, os 
fornecedores. (Ou os clientes?) Não, aqui é em relação aos fornecedores. No caso, vamos 
dizer, o principal seria as transportadoras, mas muito provavelmente deve ter outros 
fornecedores que suprem as suas necessidades. 
É. A gente procura estabelecer parcerias de longo prazo. Então, o meu contrato hoje, é no 
mínimo de três anos. Então, hoje, por exemplo, eu estou com bidding aberto e eu já passei de 
três para cinco. Então, a intenção, geralmente é a gente estabelecer parceiros. Eu não quero 
estar indo para o mercado a todo o momento, fazer cotações de transporte, até porque o meu 
transporte é um transporte dedicado. Então, para mim, é interessante que essa empresa fique 
prestando serviço para a Empresa F. Por quê? Porque já conhece toda a nossa tratativa, já 
conhece como a gente trata os nossos clientes, já sabe quais são os requisitos que a gente 
exige para que ela transporte produto para a Empresa F. Então, a gente procura sempre 
estabelecer um contrato de longo prazo, buscando sim uma parceria. Para mim, isso é 
fundamental. 

 
E a empresa, no caso a Empresa F, informa aos seus fornecedores quanto a qualidade 
dos seus serviços prestados e as metas que são esperadas desses fornecedores? 
Olha, a minha atividade, como é uma atividade que é certificada ISO 9000, então, eu tenho 
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que avaliar periodicamente os meus fornecedores e tenho que perguntar para o meu cliente se 
eu estou atendendo ás expectativas dele. Então, eu acredito que existe sim realmente esse 
vínculo, tanto com o fornecedor como com o cliente. Mas de fato, eu acho que o principal é a 
gente buscar, como a gente tem a busca da melhoria contínua, para mim isso é fundamental. 
Então, eu acredito que existe sim essa questão desse critério de avaliação e principalmente de 
saber se esse fornecedor está apto ou não. 

 
E isso, por exemplo, é traduzido assim, fornecendo um certificado, uma premiação? 
Não, ainda não. Eu tive, o ano passado, eu fiz uma espécie de ranking de motoristas e nesse 
ranking a gente procurou estabelecer uma série de regras para que esse motorista cumprisse. 
E neste momento a gente identificou, por exemplo, cinco motoristas que foram os primeiros 
no Brasil e a gente fez uma premiação de R$ 2.000,00 para cada um. Eu estou formatando 
alguma coisa um pouco mais apurada, não só para motorista, mas também para com o 
transportador. Não está ainda pronto, mas eu pretendo, muito em breve sim, ter uma avaliação 
de fornecedores. Isso para mim, também tem que acontecer. (De uma forma mais formal?) 
De uma forma muito mais formal, inclusive, fornecendo um certificado de fornecedor padrão, 
alguma coisa do tipo. 

 
E existe alguma iniciativa conjunta entre, no caso, o fornecedor, que seria a 
transportadora, na sua grande maioria e a Empresa F para a melhoria de desempenho 
ambiental ou na solução de algum problema que venha a ocorrer? 
Olha, Fábio, eu não diria que, na verdade, é uma parceria, eu diria que como eu disse, são 
cláusulas mínimas que precisam ser cumpridas. Então, eu tenho algumas regras, 
principalmente com relação à parte ambiental, certificados e etc, que têm que ser cumpridas. 
Eu não negocio, porque isso é um fato, é uma regra. Então, tirando essas coisas que realmente 
estão no nosso contrato, que a gente exige, eu não tenho nenhuma outra coisa desenvolvida, 
porque eu não tenho problemas, é muito difícil eu ter problemas com relação a isso.  

 
Então, quais são as variáveis que o senhor considera importantes para o atendimento 
das exigências dos clientes a respeito do meio ambiente? Que variáveis, por exemplo, 
credibilidade em honrar os compromissos? 
Não, com relação ao meio ambiente, eu diria que além de atender às normas vigentes que a 
gente tem que atender por estar distribuindo um produto químico, um produto perigoso, eu 
acho que a parte fundamental também é o algo mais. O que você pode fazer de diferente para 
você ter, diante do seu cliente, um aspecto diferente. Então, a gente procura cuidar muito 
dessa questão, por exemplo, da aparência física, aparência do próprio motorista, aparência do 
veículo, com relação a poluentes, com relação à qualidade do próprio tratamento que a gente 
dá para esse cliente no momento do atendimento. Eu acho que assim, é o conjunto de fatores, 
uma coisa anda junto com a outra. 

 
Bom, então, nesse momento a gente está já saindo do bloco de fornecedores. Então, eu 
queria que você me classificasse, por ordem de importância, o que no seu ponto de vista 
os fornecedores valorizam, no caso, as transportadoras, valorizam? Quais os itens, em 
uma ordem sequencial, o um é o que ele prioriza, depois o dois, o três e assim até o 11º, 
12º. Então, aqui tem uma explicação, uma breve explicação. 
Por exemplo, então, a transportadora não possui, por exemplo, se ela tem ou não tem o selo 
verde. 

 
Não, isso não importa. É se ele valoriza ou não a questão ambiental em primeiro lugar 
ou a questão legal? Nessa sequência. 
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Ok. Eu diria que sem dúvida nenhuma a questão legal primeiro ela tem que ser levada em 
conta, até para que a gente consiga evoluir, a questão do investimento, sem dúvida nenhuma... 
Na questão das operações internas está muito ligado ao SASSMAQ. Então, a gente tem que 
ter esse controle interno, até para estar habilitado a transportar, principalmente as empresas 
que se preocupam em transportar produtos químicos. Vamos lá. [...] Os transportadores são 
muito, muitos deles, na verdade, eles só reagem quando vira lei. Infelizmente essa é uma 
verdade...  

 
Na sequência, a empresa utiliza indicadores para monitorar o desempenho das suas 
atividades na cadeia de suprimento quanto aos aspectos ambientais? No seu caso, por 
exemplo, o consumo de combustível, quilômetro rodado. 
Na verdade, ela possui alguns indicadores que permite para ela ter um pouco mais de 
visibilidade da operação. Mas, eu nem diria que é com relação à parte ambiental não, é mais 
com relação à parte econômica. Por exemplo, descarte de pneus, economia na relação de 
consumo quilômetros por litro. Então, eu acredito que ela busca, controla muito mais isso, no 
sentido de ter uma economia, de ter uma redução de custos, não no sentido ambiental não. 

 
Então, como essas métricas foram escolhidas já foi respondido, não é?  
Hum hum. 

 
E há método definido para mensuração de cada indicador, de frequências estabelecidas 
para tomada das medidas? (Sim.) Poderia me dizer assim, uma frequência, se é semanal, 
mensal? 
Eu diria para você que depende muito do que nós estamos falando. Por exemplo, o consumo é 
a cada abastecimento, a cada abastecimento esse indicador tem que ser tirado. Até porque esse 
consumo tem que ser individual e por motorista. Houve uma troca de motorista para um 
determinado caminhão, tem que ser tirada a média daquele caminhão, até para saber se aquele 
motorista efetivamente está dirigindo de uma forma econômica ou não. Descarte de pneus é 
quando acontece, geralmente a cada noventa mil quilômetros é feita uma primeira ressolagem, 
com mais noventa uma segunda e depois é feito o descarte de pneus. Então, as métricas 
existem sim e depende muito do que você está medindo, mas sempre em cima de uma 
métrica. 

 
E a empresa, no caso não as pessoas, mas a Empresa F investe em equipamentos que 
reduzem ou otimizam o consumo de água, energia elétrica, matéria-prima ou que 
minimizem resíduos ou ruídos? 
Sim, eu acredito que com as novas tecnologias, ou seja, as novas plantas que a gente tem 
adquirido têm buscado exatamente essa questão. Menor ruído, porque tem a questão da 
comunidade, a gente sempre está ao redor de uma comunidade, então, a gente tem que buscar 
isso. A questão da eficiência, por exemplo, na utilização da água, da energia. Então, eu diria 
para você que inclusive nós temos até um exemplo aqui no Site F, onde a gente parou uma 
planta, porque é uma planta muito antiga e muito ineficiente. Ela produz com alto custo de 
energia, ou seja, ela consome muito mais energia, consome muito mais água e faz muito mais 
ruído. Então, diante disso, a própria empresa optou para comprar uma nova planta, com uma 
tecnologia totalmente diferente, mas visando exatamente obter esse melhor indicador, ou seja, 
para que a performance dessa planta fosse melhor.  

 
Então, me parece também que a próxima pergunta seria se a empresa mede a 
produtividade dos seus equipamentos? Por exemplo, no caso, se fosse o almoxarifado, 
deve ter um almoxarifado aqui, que mede a produtividade da empilhadeira, não só com 
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relação transporte. Quais são as medidas, seriam as medidas nessa sua área? 
Com relação ao transporte, especificamente a transporte, você tem, talvez a busca da 
economia do diesel, seria uma questão. Então, existe realmente essa questão. O melhor 
aproveitamento dos pneus, sem dúvida nenhuma. Ela mede, por exemplo, a efetividade da 
rota da entrega, se ela está sendo mais ou menos produtiva com relação aos pneus, à 
suspensão, ao freio, aos eixos. A gente se preocupa muito com a vida útil do eixo. E o quanto 
ela gasta de peça ou não, se as manutenções preventivas ou corretivas, em quanto tempo 
acontece? Se uma manutenção preventiva está acontecendo de uma forma periódica ou não? 
Então, existem também as métricas. 

 
Como é, se existe também, como é o processo de investimento da Empresa F em relação 
à reciclagem, reutilização e reuso, é semelhante aos investimentos para ganhar 
produtividade ou ele tem algo separado, existe uma preocupação por parte da empresa, 
quando se trata desses itens? 
Falando de grandes indústrias sim, existe muito essa preocupação, por exemplo, a água da 
planta é uma água de reuso, a própria energia, que a gente busca sempre estar fazendo as 
economias. Com relação ao transportador, existe, mas é uma questão que ele mesmo 
monitora, porque ele precisa ser mais eficiente para se ganhar mais dinheiro, porque o meu 
custo é fixo. Ou seja, então, ele procura tirar de onde ele pode, essa eficiência, para ser mais 
competitivo, mas é ele que faz essa gestão. 

 
Quais são as variáveis que você considera importantes para o cumprimento dos aspectos 
legais, principalmente sobre meio ambiente? (Eu queria que você fosse um pouquinho mais 
claro.) Por exemplo, existe uma legislação mais específica, eu acho que você comentou 
sobre SASSMAQ. (Exato.) É só o SASSMAQ ou existe alguma? (Não, existem várias 
outras.) E o que você considera que o SASSMAQ é o mais importante ou existem outros 
aspectos mais importantes, quanto ao aspecto legal? 
Eu diria que o SASSMAQ hoje, para mim, é uma norma que é muito completa, com relação à 
transportadora, que ela foi exatamente desenvolvida para o setor de transporte. Ou seja, ela 
vem de encontro ao setor de transporte. Eu julgo que ela seja muito eficiente e muito eficaz no 
que ela se propõe. A própria ISO 14000, que agrega muito valor. Mas eu julgo que para mim, 
o fundamental dentro de uma transportadora que se predispõe a distribuir produto químico, o 
SASSMAQ é imprescindível. (Ele é específico?) Exatamente. 

 
E como a empresa detecta e minimiza a possibilidade de criar passivos ambientais, já 
que existem alguns casos onde a própria transportadora se encarrega da sua gestão 
ambiental? 
Então, mas como eu disse, isso são todos itens de SASSMAQ, tudo você tem que controlar. O 
seu descarte de pneu você tem que controlar, por quê? Porque tem uma cláusula dentro da 
norma do SASSMAQ, que você tem que controlar, que diz que você tem que controlar. O 
descarte de resíduos, ou seja, os óleos, efluentes, tratamento de efluentes, tudo está no 
SASSMAQ. 

 
E quanto à flexibilidade da entrega, existe alguma medida de desempenho nesse aspecto 
como, por exemplo, porcentagem de entrega satisfatória extracontratuais, pode ser em 
valores ou em unidades? Isso também relacionado com o aspecto ambiental. 
Eu diria para você que... A gente volta um pouquinho mais naquela questão de ser eficiente. 
Então, é claro que quando você busca fazer eficiência, no meu caso é: fazer o maior número 
de entregas possíveis, no menor tempo possível, da melhor forma possível. Então, sem dúvida 
nenhuma que isso tem que ser medido, tem que ser medido e tem que ser buscado sempre se 
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fazer muito mais com o que você pode fazer. Então, como a gente está falando de carga 
líquida, no caso, isso também está muito relacionado ao consumo do meu cliente. Então, 
eventualmente eu tenho alguns controles internos que vão determinar quantos clientes eu vou 
fazer para uma determinada rota. Mas, muitas vezes eu não consigo fazer nem toda aquela 
rota, porque o consumo do meu cliente naquele momento foi muito maior do que deveria ser e 
o tanque dele estava com muito menos produto do que deveria estar.  
Então, eventualmente eu tenho que voltar para fazer uma recarga. Mas, também acontecem 
casos de eu sair para fazer uma rota e os clientes consumirem menos e o motorista me ligar, 
por exemplo: “-Olha, estou com produto no tanque. Volto para a planta ou não?” E a gente 
busca outras alternativas para que ele não volte com aquele produto para o tanque, até para ser 
mais competitivo. 

 
E isso também, provavelmente reduz o consumo de diesel, pneu e tudo mais? 
Sem dúvida nenhuma. 

 
E a empresa mede o desempenho dos seus custos logísticos? Mede, provavelmente pelo 
que você já relatou. Como é que é feito isso? Quais são as métricas disso? 
O meu custo logístico hoje é o segundo maior custo da companhia. Hoje, eu estou, o meu 
orçamento mensal é R$ 4,5 milhões, é um impacto muito grande. Então, a gente tem que estar 
buscando a todo o momento, a todo minuto fazer reduções de custo, buscar alternativas para 
minimizar esse custo. Hoje, eu pago através de um fixo e um variável. Este fixo contempla 
uma espécie de locação do cavalo, mais o salário dos motoristas. E o variável nada mais é do 
que o Km que ele roda. Ou seja, eu pago uma quantidade X para cada quilômetro que ele roda 
e neste valor X está contemplada a manutenção, consumo de pneu, consumo de diesel. Ou 
seja, eu preciso ser eficiente. Por quê? Porque eu preciso fazer muito mais entregas, rodando o 
menor número de Km possível. Essa é uma forma que eu tenho de reduzir o custo.  

 
E quando, no caso agora, quando vocês entregam para o cliente um produto não 
conforme ou fora das especificações, existe alguma possibilidade de torná-la conforme 
sem precisar trazer de volta do cliente? 
Não, não existe. Até porque, como eu sou certificado ISO 9000, eu tenho que ter toda uma 
rastreabilidade. Então, se eventualmente o produto for produzido fora de uma especificação, 
eu nem carrego. Na verdade, o tanque tem que ser ventado[?] ou se carregar, eu tenho que 
entrar na especificação daquele cliente, para entender se eu posso efetivamente entregar 
aquele produto contaminado para aquela determinada aplicação. 

 
E como é que a empresa mede a qualidade dos seus processos logísticos? Avalia o valor, 
número de devoluções, tem algum critério? 
A gente mede taxa de retorno, ou seja, se o veículo volta com produto ou não, a gente mede a 
taxa de ocupação do tanque que fica no meu cliente. Ou seja, eu preciso efetivamente 
controlar o estoque dele, porque o estoque dele é da minha responsabilidade. Ou seja, eu 
tenho que garantir que ele sempre tem o produto naquele tanque. Então, a gente mede, de uma 
certa forma, quantas vezes eu fui naquele cliente e quantas vezes eu teoricamente teria que ir. 
Ou seja, eu preciso saber se eu estou indo demais ou se eu estou indo de menos. Qual é o 
ponto ótimo? Então, dependendo de um determinado volume do cliente, o ponto ótimo seria 
dez entregas por mês, mas eventualmente, por um erro de programação, por uma questão que 
foge um pouco aos nossos controles, eu faço 12. Ou seja, eu não estou sendo tão eficiente 
quanto eu poderia ser.  

 
E quais são os benefícios obtidos pela empresa... Quais são os benefícios obtidos pela 
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Empresa F que você considera importantes, por participar de uma cadeia de suprimento 
verde?  
Eu acho que é a questão da produtividade, sem dúvida nenhuma, a questão da credibilidade, a 
gente ganhar credibilidade com o nosso cliente. Isso é um bem imensurável, a gente não 
consegue nem mensurar esse tipo de coisa. Então, para mim, o fator principal seria a 
credibilidade. 

 
Vou te pedir de novo para fazer uma classificação, agora sobre o aspecto do ponto de 
vista do cliente. O que você acha que o cliente valoriza... (Dentro do fornecimento?) 
Dentro do fornecimento. Por ordem de importância, novamente. 
É engraçado, porque o meu cliente, hoje, não é a pessoa com quem a gente fecha o contrato, é 
o usuário. Então, ele, inclusive na minha pesquisa, ficou muito evidenciado e muito claro isso, 
porque o custo é a última coisa que ele se preocupa, ele se preocupa muito mais com relação à 
qualidade no atendimento, se você está respondendo sempre que ele precisa. Então, o custo 
para ele entra aqui muito depois. 

 
Interessante isso. Muitas vezes acaba não sendo tão valorizado dentro da empresa esses 
aspectos. 
Exatamente. 

 
E quais são as principais ações ambientais que a sua empresa realizou, que você 
considera importantes no aspecto ambiental? 
Eu acho que exigir do transportador o SASSMAQ, para mim foi uma coisa hiper importante. 
Principalmente para mim, que trabalho diretamente com transporte. A gente tem buscado 
também algumas outras... A gente está mais atuante, por exemplo, na própria Abquim, a 
empresa tem buscado realmente estar cada vez mais atuante na Abquim. As próprias plantas, 
que ela tem buscado plantas com tecnologias diferentes, que proporcionem melhor 
produtividade, mas também buscando gastar menos energia, com reuso da água. Campanhas 
com relação à economia de luz e energia, eu acho que ela tem feito bastante coisa em relação 
a isso. 

 
As medidas ambientais empregadas, assim como as suas metas, são revistas 
periodicamente? E se são revistas, qual é a periodicidade? 
Para o pessoal de grandes indústrias, para as pessoas que coordenam os sites de grandes 
indústrias, tem sim um indicador com relação á energia elétrica. Ou seja, ele tem que buscar 
cada ano mais reduzir aquele consumo de energia. Então, existem sim as métricas e é 
acompanhado de forma anual. 

 
O sistema de medição de desempenho ambiental está de acordo com os objetivos 
estratégicos da empresa? (Totalmente.) E como é que é feita essa ligação, essa 
transformação do estratégico para o operacional? 
Isso está muito ligado aos próprios objetivos, às diretrizes, à política de gestão da companhia. 
Ela tem, inclusive, nos objetivos, eu acho que no objetivo quatro, se não me engano, que ela 
fala sobre proteger o meio ambiente, objetivando o crescimento sustentável. Então, está 
arraigado na própria política da empresa, da companhia.  

 
Mas como é que isso chega ao pessoal operacional, não no seu nível, mas no nível do seu 
auxiliar, do motorista? Então, como é que essa cadeia, como é? 
Eu acredito que isso acontece de uma forma meio que natural. A gente tem reuniões mensais 
onde a gente trata de vários aspectos, desde o aspecto operacional, até o aspecto 
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administrativo. Então, a gente procura muito abordar em relação a esse assunto, com 
conversas relâmpagos, a gente tem campanhas de segurança, campanhas de qualidade e tudo 
está muito ligado. Então, a gente faz isso acontecer através de campanhas mesmo. Ou seja, eu 
tenho pelo menos umas quatro ou cinco DDRs com motoristas, por mês, que buscam 
exatamente essa questão. A gente fazer chegar os nossos objetivos estratégicos ao pessoal de 
base, o pessoal de operação, que realmente faz acontecer. 

 
E agora, você disse que faz uma pesquisa junto aos seus clientes. Então, gostaria de 
saber também se existe alguma iniciativa em conjunto, entre esses clientes e a Empresa 
F, para a melhoria do desempenho ambiental ou na solução de algum problema 
ambiental que possa existir? 
A gente tem alguns exemplos, até mesmo com o Cliente F, a gente antigamente fazia entrega 
de líquido, o caminhão ia de duas a três vezes por dia, dentro do site dele. E hoje, a gente 
instalou uma máquina, uma máquina que produz o produto lá dentro. E isso, além de 
minimizar o tráfego de caminhões, até mesmo a questão da poluição, faz com que ele consiga 
ser um pouco mais, tenha segurança no recebimento dele e ele consegue, inclusive, obter 
economias com relação a esse assunto. 

 
A empresa considera a logística reversa na concepção do seu produto? 
No meu caso não, porque na minha atividade, que é a distribuição de líquido, não existe 
logística reversa, porque eu vou e faço a entrega do que tem que ser feito. No caso da 
distribuição gasosa sim, ela se preocupa, porque tem toda uma questão de cilindro, toda uma 
tratativa de cilindro. Então, de fato, existe. 

 
E você sabe se a empresa participa de alguma associação que faz o recolhimento de 
embalagens? 
Não sei te dizer. 

 
A empresa pratica em qual proporção, entre a logística reversa de pós-venda e pós-
consumo? Quer dizer, pós-venda mais associada a um problema de qualidade, de não 
conformidade e o retorno e o pós-consumo e após a utilização. No teu caso eu acho que, 
você disse já que não... 
É, como não tem uma logística reversa, eu acho que não se aplica. 

 
Então, também, provavelmente você, eu não sei se você saberia me dizer se após a 
implantação da logística reversa a empresa obteve algum ganho financeiro. 
Olha, eu não consigo mensurar, mas eu acredito que sim.  

 
E com relação ao consumo de energia, que já foi dito algumas vezes, da sua empresa, nos 
últimos dois anos, você poderia me dizer se ele cresceu ou decresceu em média, em 
porcentagem? 
Eu não sei te dizer o quanto ele cresceu, mas eu tenho certeza absoluta que ele cresceu.  

 
E quanto ao consumo de água também? 
Da mesma forma, inclusive, utilizando água de reuso. 

 
E quando você pensa em desempenho ambiental da Empresa F, quais são os indicadores 
que lhe vêm à cabeça imediatamente e se esses indicadores são viáveis de serem obtidos 
no campo? 
Ah, me vem à cabeça a ISO 14000, me vem à cabeça o selo verde. Tem vários órgãos que a 
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gente poderia buscar, sem dúvida nenhuma. E qual foi a outra pergunta? (Se isso é fácil de 
ser obtido em campo?) Ah, eu acredito que sim. É muito mais uma questão da empresa se 
predispor e ir buscar, eu não tenho dúvida que a gente consegue. 

 
E quanto aos atuais pedidos em carteira da empresa, considerados em comparação com 
o mesmo período do ano, nos dois últimos anos anteriores. Você diria que eles 
aumentaram significativamente, moderadamente, se mantiveram estáveis? 
Não, eles aumentaram significativamente. Eu diria para você que em relação ao ano passado, 
eu estou de 18% a 19% maior.  

 
E na sua percepção pessoal, quanto ao desempenho em termos de vendas, faturamento 
nos últimos dois anos, em relação aos seus principais concorrentes. Você acha que 
cresceu mais que os principais concorrentes, estiveram próximos? 
Isso é fato, a gente tem ganhado market share ano após ano. Então, a gente tem evoluído e eu 
acredito que é uma questão de tempo para a gente conseguir chegar mais perto.  

 
E quanto ao número de empregados também nesse período dos dois últimos anos, 
cresceu, mateve-se estável? 
Cresceu e eu diria para você que cresceu de uma forma até exponencial. (Saberia o motivo 
desse crescimento?) Eu acho que está aliado a um aumento de consumo, a um aumento da 
demanda e principalmente a maior necessidade de controles. A gente precisa cada vez mais 
ser mais produtivo, mais eficaz. Então, isso demanda mão de obra, isso demanda pessoas. 

 
E a relação lucro líquido-faturamento, que seria a margem líquida, no último ano foi 
acima de 10%, entre 5% e 10%? 
Acima de 10%. 

 
E quando você pensa em desempenho financeiro da empresa, quais são os indicadores 
que lhe vêm assim, imediatamente à cabeça, ao pensamento? E se esses são viáveis de 
serem obtidos no campo? 
Para mim, o indicador principal é o OI, para nós o OI, que é o Operating Income, que na 
verdade é o lucro líquido da empresa, tirando toda receita depois da despesa, para mim isso é 
fundamental. Então, a gente te que buscar aumentar esse OI cada vez mais. E ele se faz 
chegar, sem dúvida nenhuma nas áreas de base. (Teria algum outro?) Ah, a gente tem vários 
outros, tem a questão de faturamento, tem até a questão de número de funcionários, ou seja, se 
você está aumentando a demanda, está aumentando o número de funcionários. Eu acredito 
que existem inúmeros. 

 
Ok. E6, eu gostaria de agradecer a sua participação e o tempo. E finalmente, eu vou 
pedir para você preencher dois documentos, que seria agora em relação à importância, 
mas no que você valoriza, no seu ponto de vista. E também, alguns dados de 
categorização. 
Ok, eu que agradeço a possibilidade de estar aqui e é sempre um prazer ajudar. (Muito 
obrigado.) 

 
FIM DA ENTREVISTA 6 
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ETAPA EXPLORATÓRIA – FASE 1 – ENTREVISTADO 7 
 

Bom dia. E7, gostaria de agradecer a participação nessa pesquisa da minha tese de 
doutorado. Inicialmente, gostaria de solicitar a permissão para efetuar a gravação da 
nossa entrevista. E o tema vai se tratar ao redor do sistema de gestão ambiental da 
Empresa G ou das suas experiências anteriores. Está ok? Obrigado. 
Perfeito. Obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de pedir então, a seguinte cooperação, que 
qualquer material oriundo dessa entrevista, ele seja previamente exposto à Empresa G, para 
autorização de publicação. Tudo bem? (Tudo bem.) 
 
Então, vamos começar assim, para a gente entender um pouco da história da empresa. 
Tratando-se de uma empresa química, muito provavelmente deve ter um histórico desse 
cuidado com a parte ambiental. E também um pouco do seu perfil profissional, mais 
voltado realmente para essa área de sistemas de gestão ambiental. 
Perfeito. A Empresa G tem uma história de mais ou menos quarenta anos aqui no Município 
G. Existe toda uma apresentação específica, que eu não tenho aqui para fazer, não estou 
preparado para fazer, mas ela é exposta à comunidade. Então, quando vem alguém, essa 
história da Empresa G, inclusive associada à parte ambiental, é mostrada. Então, se você 
quiser um pouco mais de informações detalhadas sobre a parte ambiental, não vai ser nenhum 
problema em oferecer. Mas, basicamente onde que eu posso ajudar? Há coisa de mais ou 
menos uns 10 anos, 10, 15 anos, a Empresa G começou a voltar para a área ambiental. E há 
mais ou menos oito anos, dez anos, ela se certificou pela ISO 14001. Inicialmente de forma 
independente, ou seja, ela era certificada: 14000, 9000, quer dizer, segurança, qualidade e a 
[palavra inaudível]. Então, segurança, higiene, qualidade e meio ambiente. 
Mais ou menos em 2001, 2002, ela unificou o seu sistema de gestão, criando então o SGI. Foi 
uma das pioneiras aqui no Município G. Então, desde 2001 ela é SGI, tem um sistema 
integrado, é certificada, é recertificada. Ela também abraça o Responsible Care e programas 
internos de cuidado ao meio ambiente. Basicamente é essa a história. 

 
Um pouco do seu perfil profissional, o que você faz? 
Então, aqui é interessante pelo seguinte: eu sou muito confundido com meio ambiente, 
embora eu não seja o responsável pela administração do meio ambiente. Oficialmente 
falando, existe uma pessoa, existe um engenheiro, uma engenheira ambiental, o nome é 
Funcionário G, espero que ela esteja presente com a gente. Mas, pessoalmente, eu sou muito 
voltado para o meio ambiente. Eu vou te mostrar isso aqui, isso aqui é casca de banana, 
quando a gente sair daqui, nós vamos passar atrás do meu carro, que é uma pickup. Você vai 
ver um saco, que é um saco de folha, quando pessoal corta grama e o pessoal está cortando 
grama, eles colocam atrás do meu carro, para que eu leve para a minha chácara. 
Então, a pessoa E7 é muito voltada para o meio ambiente. Nessa chácara eu faço 
compostagem, eu reuso água... Eu tenho um projeto de reuso de água na chácara, eu reuso 
água branca, que é água de chuva e água cinza. Então, toda água oriunda de pias, chuveiro, 
máquina e tal, eu recebo em uma cisterna de mais ou menos mil litros e reenvio para a 
descarga. Todo material, todo resíduo típico doméstico, eu reciclo. Em casa, então, na parte 
urbana, aqui em Município G, enquanto que individualmente cada pessoa gera setecentos 
gramas de resíduo sólido, que impacta no aterro sanitário da cidade, na minha casa nós 
geramos trinta gramas, é apenas o papel higiênico. E na chácara, até o papel higiênico é 
reutilizado para a compostagem. Então, a pessoa E7 e ela leva isso para o lado profissional, é 
extremamente ligada na parte ambiental. 
E eu faço questão de dizer o porquê. Eu venho de Município S e eu tive o privilégio de 
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estudar em um colégio que já não existe mais, no Bairro S, perto de onde vocês ficam, 
chamado Bairro S. Ele é um colégio, ainda é uma instituição acadêmica, mudou de nome, é 
uma faculdade, eu acho, bem em frente à igreja S. Perto da esquina entre a avenida S a 
avenida T. Nesse colégio, eu tive o privilégio de estudar então, com um professor que 
infelizmente eu não lembro o nome, mas eu lembro do rosto dele, nunca esqueci e ele trazia 
artigos assim, lúdicos, mas não acadêmicos. A gente aprendeu a montar aeromodelismo, 
moleques de dez anos mais ou menos. Eu estou voltando quarenta anos no tempo, quarenta 
anos, quando crescer era fazer fumaça. Esse era o lema do regime então. 
E uma das experiências que ele trouxe foi a seguinte: ele convidou toda a molecada a pegar o 
seu vidro de maionese, que era um vidro de um litro, nós cortamos um pouco de banana e 
colocamos lá dentro. Deveria aparecer umas mosquinhas, que eu guardei o nome, de quarenta 
anos atrás, que é drosophila melanogaster. Nunca esqueci, exatamente pelo impacto que deu 
a experiência. Depois que tivesse um pouquinho de mosquinha, para colocar um pouco de 
água, tapar hermeticamente esse vidro de maionese, que repito, era de um litro, era grande e 
anotar o que aconteceu. Todo mundo, mais ou menos depois de três quatro semanas, todo 
mundo foi convidado a relatar o que viu. E todos vimos a mesma coisa: a população de mosca 
explodiu, tinha.. Bom, explodiu e depois morreu. Todo mundo viu isso. E o que esse 
professor fez? Repito, há quarenta anos, ele fez a gente concluir, ele levou a gente à conclusão 
de que aquilo era a nossa terra, o nosso mundo e que as mosquinhas não cuidaram do seu 
meio ambiente, estragaram o ar, estragaram a água, consumiram todo o recurso natural e 
pereceram por isso. Quer dizer, nós tivemos, há quarenta anos, uma educação ambiental, uma 
lição ambiental e eu carreguei isso para sempre. 
Bom, e isso eu faço em casa, as minhas filhas fazem isso, minha esposa faz isso. Nós temos o 
trabalho, entre aspas, de ter vários sacos, um para cada tipo de uso. Nós pegamos tudo isso 
aqui, levamos no nosso carro, até um ponto de coleta. Nós nos damos esse trabalho, pelo 
benefício que a gente acredita que vai ter. Como é que isso é trazido para a fábrica? Nós 
temos um projeto de compostagem o qual está em fase de estudo para análise de viabilidade 
técnica. Então, todo esse material que você viu, que o pessoal colhe como corte de grama, não 
cabe na minha pickup tudo, a Empresa G é uma planta muito verde, muito bonita.O projeto irá 
contemplar o uso do material de poda, bem como todo resíduo orgânico que sai do nosso 
restaurante, tal como eu faço na minha casa. Toda oportunidade de reuso de energia, a gente 
está aproveitando. 
Então, nós temos caldeiras, por exemplo, que estão reutilizando energia disponível na planta. 
A água que hoje a gente está jogando fora, nós temos um volume interessante, de coleta, de 
captação e de descarte, independente ou além de obviamente atender à legislação, que não 
tem como não atender, nós estamos com projetos de pegar esse efluente e reutilizar 
integralmente na planta. Então, reuso em escrubers[?], lavadoras de gases com uma passagem 
única é possível, make up de água de torre, onde você tem um volume interessante de 
evaporação. Então, toda essa preocupação é trazida para a Empresa G. (Para dentro da 
fábrica?) Projetos ambientais não necessariamente dão retorno financeiro, mas eles dão 
retorno ambiental. E a Empresa G, então, se aplica a esses projetos. 

 
Ok, perfeito. Eu acho que eu estou falando com a pessoa certa. É bastante enriquecedor, 
acho que para em termos... Apesar de ser um trabalho acadêmico, eu acho que em 
termos, pensando na educação, eu acho que é muito interessante, que já existia a pessoa 
há muito tempo, onde não se falava de desperdício e sim, como você disse, de 
crescimento. E a gente estava procurando crescimento a todo custo, não importava se 
estava explorando demais ou de menos. Nós estamos vendo agora, cinquenta anos 
depois, percebendo que isso pode ter algum problema futuro, não só no Brasil, como 
mundo. Então, vamos seguir um pouquinho, eu vou perguntando. Eu acho que você fez 
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um resumo bastante interessante, mas eu vou seguir um roteiro para poder facilitar um 
pouco a nossa conversa. Algumas coisas eu acho que se for repetitiva, eu já vou estar 
tentando excluir. 
Então, eu vou iniciar falando sobre como é o processo de compras na sua empresa, o 
critério ambiental é considerado ou considera apenas o custo? Se existe um plano 
formal? A ISO 14001 você já me disse. No caso de frete, muito provavelmente a 
SASSMAQ também já deve ter sido implantada. Eu gostaria que você relatasse alguma 
coisa. 
Eu não sou a melhor pessoa para responder. Você tem como me dar uma cópia disso, do 
questionário? (Não tenho, deixa eu ver aqui. Não tenho, eu só tenho essa cópia.) Você tem 
a eletrônica? (Tenho a eletrônica.) Pode me enviar? (Posso enviar.) E eu me comprometo a 
responder. Aquilo que eu não puder responder agora... Repito, eu não sou responsável pelo 
meio ambiente. Mas, eu posso ser um facilitador. (Um facilitador, exatamente.) 

 
Ok. Então, vamos dizer assim, há quantas peças e aqui no caso não são peças, são os 
produtos não conformes, qual é o tratamento dado a elas, quando o fornecedor envia 
matéria-prima que não está conforme? Existe a possibilidade de torná-la conforme aqui 
dentro da Empresa G ou é preciso que esse produto retorne para o fornecedor, para que 
o fornecedor envie conforme a especificação inicial? 
Bom, a tratativa é: se chegar um produto não conforme, imediatamente é aberta uma ação de 
não conformidade. O retorno do produto ao fornecedor ou o seu uso, vai depender da não 
conformidade encontrada. Então, uma não conformidade que não comprometa o produto 
final, em qualquer aspecto, ele pode ser considerado como passível de uso. Pode, vai 
depender então, repito, da não conformidade. Qualquer uso de produto indevido, que venha a 
gerar algum problema ambiental, de segurança, legal, ele será imediatamente devolvido. Mas, 
você pode reutilizar, dependendo da não conformidade. Nós temos diferentes tipos de 
qualidade aqui, nós temos desde aquele produto que chega e passa por toda bateria de exames, 
até o produto oferecido por vocês. O hidrogênio, pelo Fornecedor G, é considerado qualidade 
assegurada, ele entra e nem laudo é avaliado. 
É claro que existe o outro lado, a gente usa sem restrição, deu um problema, o Fornecedor G 
vai assumir. Então, você tem um espectro bastante grande de tipo de qualidade. 

 
Tipo de qualidade e provavelmente depende dos contratos firmados entre a Empresa G 
e os seus fornecedores? 
Certamente. 

 
Como é que a Empresa G avalia as ações do fornecedor, é por desempenho da entrega, 
por exemplo, ou tempo de ciclo de pedido, ranking de desempenho ambiental ou algum 
outro? 
Eu vou completar a pergunta. Desculpa, eu vou dar uma resposta mais completa, depois que 
eu apresentar essa pergunta para o setor correspondente, que é compras. Mas, eu posso 
adiantar o seguinte: o fornecedor é regularmente auditado. Seguindo o nosso programa de 
qualidade assegurada ou de qualidade, a gente, em função do ranking do fornecedor, nós 
fazemos auditorias programadas. E, por exemplo, a qualidade de entrega, qualidade do 
produto, tempo de entrega é levado em conta, a certificação do fornecedor também é levada 
em conta. Então, tudo isso entra em um questionário que gera um ranking de fornecedores. 

 
Perfeito. Eu acho que nem há necessidade da consulta. A ideia era essa mesmo. A 
empresa busca alianças com os fornecedores estratégicos? Eu acho que já foi 
respondido. 
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Certamente. 
 

A empresa informa os seus fornecedores quanto à qualidade dos seus serviços prestados 
e as metas que são esperadas deles? Então, entendi que existe esse questionário, esse 
questionário provavelmente é preenchido em conjunto com o fornecedor e o fornecedor 
depois tem o feedback e as metas para serem cumpridas? Como funciona isso, assim, 
rapidamente? 
No momento do contrato, quando você fecha o contrato com um fornecedor, ele recebe a 
expectativa do seu cliente, da Empresa G no caso. Então, existe um contrato de expectativas 
também. É claro que dentro do sistema de qualidade, atender à expectativa do cliente não é 
nada diferencial, o objetivo é superar. A Empresa G procura superar a expectativa do seu 
cliente. Então, ela espera que o fornecedor também supere a expectativa. Eu posso dar, por 
exemplo, exemplos voltados para a área de utilidades. Então, nós temos dois fornecedores 
específicos para a área de utilidades, tratamento de água e osmose reversa, com os quais a 
gente procura ir além do que o contrato fala. Então, independente do produto, da qualidade do 
serviço que nos é oferecida, nós o chamamos como parceiros de projeto. E, por exemplo, esse 
projeto de reuso de água é uma parceria com o nosso fornecedor de tratamento de água. Não 
está contratado isso, nós contamos com a sua ajuda. 

 
Perfeito. Então, está respondida a próxima pergunta. Que seria se existia alguma 
iniciativa conjunta entre os fornecedores e a Empresa G para melhoria do desempenho 
ambiental? Já está mais do que respondido. 
Esse é um dos vários projetos que existem, tem mais. 

 
Quais são as variáveis que o senhor considera importantes para o atendimento das 
exigências dos clientes a respeito do meio ambiente? Agora, é em relação aos clientes da 
Empresa G. 
Você não quer especificar melhor essa pergunta, por favor. 

 
Eu gostaria de saber quais os pontos que o senhor considera, porque eu percebi durante 
a parte inicial, que existe uma grande preocupação quanto ao meio ambiente. Agora, o 
que do ponto de vista do E7, da Empresa G, considera que os clientes da Empresa G 
acham importante quando se trata em relação ao meio ambiente? Porque, muitas vezes, 
os clientes querem custos. Além do custo, nós já conversamos que nem sempre meio 
ambiente significa redução de custo ou ganho, mas é uma coisa mais ampla. 
Nesse caso você está fazendo a pergunta para um fornecedor de mercado privilegiado. Então, 
o produto da Empresa G e eu vou responder não somente como um funcionário da Empresa 
G, ou dentro do que é um programa da Empresa G, chamado Embaixador Empresa G, eu vou 
responder também como cliente da Empresa G, eu uso produto da Empresa G. Então, o que a 
Empresa G oferece para o mercado? Basicamente, vamos colocar sementes e o seu produto 
químico. Vamos falar do produto químico, então, chamado produto G, é um herbicida, 
comumente chamado de mata-mato. Eu não sei o termo, mas existe uma associação de 
produto e marca. Então, por exemplo, você fala em sabão em pó, você fala em Omo, fala de 
lâmina de barbear, fala em Gillette, falou em mata-mato no mercado, falou em produto G. 
Você pode até comprar o produto G de outra empresa, mas você está comprando o produto G. 
Que é a nossa marca registrada de produto no mercado, tem vários tipos de produto G, mas 
sempre produto G. 
O que o produto G traz de benefícios para o fornecedor? Então, falando dos dois lados: 
fornecedor e cliente. Primeiro que ele disseca o mato. Ele é um agroquímico, então ele é 
considerado um agrotóxico. A palavra tóxico é uma palavra forte, feia e existem 
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classificações dentro do que são agrotóxicos no mercado. Vai desde o mais perigoso, que é o 
classe um, até o mais brando, que é classe quatro. A Empresa G, o produto G só não é classe 
além de quatro, porque não existe essa classe, ele é biodegradável. Nós temos um trabalho 
feito, inclusive quando eu estava à frente do laboratório central, nós fizemos esse trabalho 
para um cliente nosso, onde nós evidenciamos que 15 dias depois de ele aplicado no solo, ele 
era completamente destruído, ele é biodegradável. Ele mata mato, a função dele é matar 
qualquer tipo de... 
Quando se fala mato é a planta indesejável, mas ele é de amplo espectro. Então, qualquer 
folha que for aberta, não pilosa... E vamos colocar um parêntese, eu estou colocando aquilo 
que eu sei, pode ter mais informações técnicas que eu não conheço, não é minha formação. 
Mas, qualquer folha aberta e não pilosa recebe esse produto G, esse produto, absorve pelos 
estômatos, que são os poros da planta, entram na seiva. E mais ou menos duas ou três horas 
depois que isso aconteceu, a planta está morta. Ela permanece viçosa, verde, bonita por 
quatro, cinco dias, de repente ela amarela e morre. A vantagem da aplicação do produto G é 
que você, quando você mata essa cobertura vegetal, você não a remove, você a deixa lá. Essa 
cobertura vegetal promove, vou me repetir, uma cobertura vegetal do solo. Ele protege o solo 
de erosão, porque você não precisa remover, ele protege a umidade do solo, porque cria uma 
barreira física para evaporação e naturalmente esse material orgânico é absorvido pelo solo, 
enriquecendo o próprio solo. 
Quando você aplica produto G, você deixa de aplicar outros produtos químicos. Então, você 
carrega consigo um benefício ambiental interessante. Você não aplica outros produtos 
químicos e você então, não transporta esses produtos químicos. Reduzindo então, queima de 
combustível e emissão de CO2. Agora, vamos para outro lado, vamos falar das sementes, as 
sementes, por exemplo, transgêncicas. Quando você tem uma soja transgênica, vamos 
esquecer a transgenia por um momento. Quando você tem soja e tem erva daninha: erva 
daninha é daninha porque rouba nutriente do solo. E a sua cultura-objeto não pode crescer 
direito, ela tem uma competição lá. Se você aplicar produto G em toda essa área verde, você 
vai matar a erva daninha e a tua soja. Você não quer isso. A soja transgênica é resistente ao 
glifosato. 
Então, você pode aplicar o glifosato nessa área onde você tem soja e tem erva daninha, a soja 
não vai ser agredida pelo produto G, pelo glifosato e a erva daninha sim. Você então tem uma 
cultura com a soja crescendo e protegida por aquela cobertura vegetal, que sofreu ação do 
glifosato. 
A transgenia então, nós vamos falar da transgenia em um espectro mais amplo. A transgenia 
não é só resistência a glifosato, significa, por exemplo, em cultura de milho, cultura de 
algodão, resistência a pragas. Então, quando você compra um milho transgênico, você não 
precisa aplicar inseticidas, porque o próprio milho, sem nenhum malefício ao consumo 
humano, o próprio milho é resistente à praga. A lagarta, não sei o nome, a lagarta vai atacar o 
milho, vai sentir o efeito, deixa de atacar o milho. Então, você não precisa se preocupar em 
buscar, portanto, consumir combustível para pegar pesticidas, trazê-los até o seu campo e 
aplicar pesticida. 
Então, a semente transgênica traz esse tipo de benefício também. Ela reduz, eu não tenho os 
números. No Escritório S, pode te dar mais informações ou eu posso te dar, via e-mail. Ela 
significa uma redução bastante dramática do uso de pesticidas, de outros agroquímicos no 
campo. 

 
É bastante interessante esse tipo de conhecimento. Eu também, apesar de trabalhar em 
uma das empresas fornecedoras da Empresa G, tem algumas coisas que a gente acaba 
ouvindo, glifosato e tudo, mas a gente acaba não... 
Deixa eu fazer um comentário. Como eu falei, eu não sou um ecoxiita, mas eu sou um 
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ecologista e eu tive o prazer poder transmitir essa preocupação para a minha família. Eu tenho 
uma chácara no Município G. Então, o único composto químico que entra na minha chácara é 
produto G. Qualquer tipo de praga é combatida com receita caseira. Então, por exemplo, 
fumo-de-corda, molho de pimenta, como formicida eu uso semente de gergelim. Então, a 
única coisa química que entra na minha chácara é produto G. Então, eu estou falando também 
do outro lado. E aplico o produto G. 

 
Muito bom, é interessante isso. Eu vim fazer uma entrevista e eu vou levar duas 
entrevistas em uma só. Ok. Eu vou pedir então assim, a gente terminou, eu sei que 
fornecedores não é exatamente, mas gostaria de que você me fizesse uma classificação de 
um, acho que se não me engano, a 12 ou 13 itens, por critério de importância: o um, o 
mais importante. Agora, visando a parte de fornecedores. 
Até eu pediria para eu não fazer isso agora, porque eu posso ter uma visão e não seja a visão 
da Empresa G. 

 
Não, aqui seria importante a visão do entrevistado mesmo, não é uma visão da empresa 
G. Mesmo porque, nós não pretendemos divulgar os nomes das empresas, porque é 
muito difícil de obter as autorizações de todas as empresas. 
Vai levar um tempinho. Bem rápido então: custo é o primeiro, é justo; ambiental é o segundo. 
(Pode anotar, não tem problema.) Tem um ponto que não está aqui, que é o maior valor da 
empresa, talvez o maior valor da empresa, que é a segurança. 

 
É que na realidade, o meu trabalho está voltado muito para a parte do meio ambiente. 
Eu não estou considerando toda a parte do Responsible Care, considerando todas as 
áreas, mas sim o meio ambiente. Porque, senão, o leque ficaria muito amplo e ficaria 
muito difícil de... 
Não adianta você comprar de alguém que não atende à legislação, não é sustentável. 
Qualidade. 

 
É que a qualidade consta aí por uma seguinte razão: é que gerar poluição também é um 
problema de qualidade. E alguns autores tratam desta forma, por isso é que... 
O que é reatividade coorporativa?  

 
Seria a parte legal mesmo. Eu acho que você também comentou dentro das entrevistas 
de que a alguns fornecedores só o cumprimento da legislação não seria suficiente. Há 
essa necessidade de ser mais pró-ativo. 
Entendi. Agora que eu li o conceito, o detalhe da pró-atividade corporativa: se a corporação 
faz mais do que a legislação exige, por iniciativa própria? 

 
É, eu acho que é uma coisa que quando se trata de economia de água, esse tipo de coisa 
já está envolvido isso. 
Eu resumiria tudo isso na parte ambiental. Só possuir certificação ISO 14000, selo verde, é 
pouco, tem que... Obviamente se tem certificação, existe a evidência objetiva de que você 
atende isso. Mas, é mais, cara. Eu coloquei ambiental, não somente olhando a ISO 14000, 
mas também eu gostaria de deixar claro que isso está associado a essa parte de pró-atividade. 
Para mim são muito sinérgicos. 

 
Ok. É que alguns autores, como a gente também trata um pouco da teoria e tentamos 
transmitir a teoria na prática. Então, a gente procura... Me atraiu muito esse tema em 
específico, apesar de o tema ser de uma preocupação atual. Mas, acredito eu, que para 
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ter uma mudança, mesmo educacional e tudo, se o setor privado, as organizações não 
começarem, não tiverem essa participação, eu acho que a sociedade não vai conseguir 
acompanhar. Mas, ter ações isoladas e o governo por si só, também muito difícil de 
conseguir conduzir essa ação. Até por outros motivos, outros interesses que envolvem 
esse tema. Então, no nosso caso, a própria Marina Silva, que era muito voltada ao meio 
ambiente, acabou sendo deslocada do governo por ser muito intransigente ou talvez, não 
ser intransigente, mas que existisse a necessidade. 
Então, eu acho que se não existir... A própria sociedade, eu acredito que só vai mudar se 
as organizações empresariais produzirem o produto ecologicamente correto e a 
sociedade também começar a aceitar aquilo como uma coisa importante e necessária 
para a sobrevivência, como foi o caso das mosquinhas no pote de maionese. 
Mas, isso já está existindo. Em minha opinião, de forma muito tímida ainda. Mas é 
embrionário, eu espero que seja um ascendente. Por exemplo, compra de madeira certificada, 
a não compra de gado cuja pastagem invadiu uma área de reserva. Para mim é muito tímido 
ainda, mas eu espero que a gente tenha tempo. Sinceramente, eu espero que a gente tenha 
tempo de ganhar os benefícios dessas ações. Pessoalmente falando, E7 falando, não é a 
Empresa G falando, embora eu tenha filhas e toda planta, toda árvore que eu planto, já plantei 
assim, muitas, eu penso que essa árvore vai crescer. Eu tenho muito receio da sobrevivência, 
não vou dizer da civilização humana, mas da sociedade humana, em função de a gente ser 
muito tímido nessas ações. 

 
Perfeito. Vamos continuar. A empresa utiliza indicadores para monitorar o desempenho 
de suas atividades na cadeia de suprimentos, quanto aos aspectos ambientais? (Sim, 
certamente que sim.) Poderia citar alguns? Eu acho que você até já citou, mas poderia 
citar algum... 
Sim, claro. Emissão de CO2, reuso de água, consumo de água, são vários. A gente tem, 
inclusive na rede interna. Isso é divulgado, é atualizado mês a mês e divulgado para todo 
mundo poder acompanhar e... 

 
Todos os colaboradores da Empresa G? Perfeito. E saberia me dizer como é que essas 
métricas foram escolhidas? 
Bom, isso inclusive é determinado pela própria ISO 14000, pela própria norma. Você deve ter 
uma análise crítica da alta administração, onde então, regularmente a alta administração, no 
caso da Empresa G, uma vez por ano se reúne, avalia como foram os indicadores. Isso é uma 
reunião formal e nessa reunião formal a saída é: “-Vamos manter os indicadores? Qual é a 

nova meta para aquele indicador?” Sempre buscando melhoria contínua. Então, por 
exemplo, voltando para a minha área, que é a área de utilidades. A área de utilidades abrange 
o tratamento de efluente. Quando se fala em tratamento de efluente, você sempre pensa no 
Conama 357 ou no Decreto Estadual 8468 aqui do Estado G e tem a nossa licença 
operacional. O Decreto Estadual 8468 fala em 20 BPMs de amônia no rio. 
O nosso objetivo interno, há coisa de dois anos era 15 BPMs, então, mais restritivos que a lei. 
Depois, buscamos 12 BPMs e agora, esse ano o nosso objetivo é 10 BPMs. Remoção de 
DBO, remoção de carga orgânica que vai para o rio. O Decreto Estadual pede um mínimo de 
remoção de 80%. A nossa remoção mínima obrigatória, interna, era de 90%, 95% e o nosso 
último resultado foi de 99%. Então, a gente busca a melhoria contínua em cima de 
indicadores. 

 
Ok. E, bom, quanto à periodicidade já foi dito. É evidente que aqui a empresa investe 
em equipamentos que reduzem ou otimizam o consumo de água, energia elétrica, 
matéria-prima ou que minimizem resíduos e ruídos e eliminem desperdício, que seria a 
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parte de investimento. Eu gostaria de saber, deu para perceber que isso é feito, como é o 
processo, como é que a Empresa G trata esses investimentos? O idealizador apresenta 
essa ideia, existe um comitê? Como, de uma forma simplificada? 
Eu fico feliz por essa pergunta. Então, de novo eu vou falar de utilidades. Então, nós 
estivemos, há coisa de dois anos... Nós temos três caldeiras produtivas aqui no site. Sempre 
lembrando que esse site, quando se fala nessa planta química, nós não falamos apenas de 
Empresa G. A Empresa G é a maior proprietária desse site, mas de fato isso aqui é um 
condomínio. A Empresa G é proprietária do condomínio, mas nós temos condôminos, temos 
outras empresas aqui dentro. Há coisa de dois anos nós investimos uma quantia interessante 
de dinheiro em uma das caldeiras. De três, nós escolhemos uma, que tem em si já dois 
projetos de eficiência energética, com ganhos importantes em termos de redução de emissão 
de CO2. Redução e, portanto, retorno financeiro no consumo de gás natural. E investimos 
então, nesta caldeira, um projeto absolutamente pioneiro no Brasil, de fato, pelo meu 
conhecimento é a única caldeira no Brasil que tem este projeto de redução de emissão de 
NOX3. 
Então, é a única caldeira existente, que já existia, onde foi implementado este projeto de 
redução de NOX, que nós chamamos de projeto G. Esse projeto reduziu em 81% a emissão de 
NOX. E ele contempla duas tecnologias bastante inovadoras: uma é uma tecnologia de baixa 
emissão de NOX no queimador, que é uma tecnologia madura fora do Brasil, no primeiro 
mundo, mas ainda está em implementação no Brasil. Associada a uma requeima de gases, que 
é uma tecnologia em implementação fora do Brasil, inexistente no Brasil. Pois a Empresa G 
foi pioneira a tal ponto, de colocar essas duas tecnologias combinadas, gerando benefícios... 
Assim, 81% de redução é uma coisa que ninguém tem no Brasil, é a caldeira que 
energeticamente, em termos de capacidade energética, menos gera NOX no Brasil todo. 
É motivo de orgulho para nós, fomos pioneiros no Brasil, estamos divulgando isso. Então, a 
Empresa G divulga seus benefícios na mídia onde há oportunidade técnica de poder divulgar. 
Então, a Empresa G, eu pessoalmente, divulguei isso em um seminário aqui no Município G. 
A Empresa G foi reconhecida pela Câmara dos Deputados do Município G por esse projeto. 
Ela divulga, ela tem orgulho daquilo que ela faz e divulga sim. 

 
O investimento para realizar esse projeto, como foi tratado isso, esse investimento? Aqui 
dentro da Empresa G, evidente. 
Se eu entendi bem a pergunta, todo projeto exige investimento financeiro. Então, existem 
mecanismos internos, onde você apresenta aquela proposta de projeto. Dentro da proposta, a 
descrição, a justificativa, quais serão os custos e quais serão os benefícios oriundos desse 
projeto. Em função do montante a ser investido, ele vai até um determinado fórum, que pode 
ser até o board da empresa, na cidade G. Nesse caso o projeto foi até cidade G. Uma vez 
avaliados pelas pessoas competentes os benefícios e os investimentos, o projeto é autorizado. 

 
Perfeito, é isso mesmo. Basicamente é isso. É mais o processo, se ele se limita 
nacionalmente, localmente ou ele expande as fronteiras e chega ao board da empresa? 
Eu acho que está perfeito, é isso mesmo. 
Outra coisa, eu acho que a gente já respondeu sobre isso, mas a empresa mede a 
produtividade de seus equipamentos? Por exemplo, no caso de um almoxarifado, se 
mede a produtividade das empilhadeiras? O que eu quero dizer é o seguinte: se os 
índices tradicionais de redução de energia, redução de emissões e tal, ok, perfeito. Mas, 
existem outros aspectos, por exemplo, empilhadeiras, que faz parte da operação, mas 
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também tem as suas emissões, tem a sua produtividade. Se existe a preocupação também 
quanto a esse aspecto? E se existe, como é tratado isso? Tem algum exemplo? 
No caso específico da empilhadeira, eu E7 desconheço. Vou anotar, vou perguntar para a 
Funcionária G, mas... (A empilhadeira é um exemplo.) Vamos falar de um equipamento, 
então. A resposta é sim. Quando você tem um equipamento, você tem um recurso sendo 
utilizado e um recurso que está utilizando outros recursos. Então, nós temos vários 
indicadores de desempenho desse equipamento e para a abrangência do processo onde ele está 
inserido. 

 
Só interrompendo um pouco. É que eu percebi que aqui também tem movimentação de 
bicicletas internas e tal. 
Não, não tem movimentação de bicicleta. (Não tem mais?) Não. A Empresa G prima por 
segurança e por uma série de eventos que envolveram bicicletas, nós achamos por bem 
eliminar as bicicletas. Uma coisa importante aqui, já que o tema é movimentação veicular, 
você vai perceber que é um parque grande, que tem muita movimentação de caminhão, carro, 
tem as suas regras de trânsito comuns. E aqui existe um conceito interessante, que deveria ser 
aplicado pelo Brasil afora e não é. Em exceção em muito poucas cidades: a faixa de segurança 
é absolutamente prioritária ao pedestre. Então, você vai parar em uma faixa, o pedestre sabe 
que pode atravessar sem nenhum tipo de restrição, de risco. Nunca teve um acidente nesse 
site. 
Mas, voltando ao indicador, você tem, por equipamento, por processos, indicadores de 
desempenho, uso do equipamento, a qualidade que aquele equipamento gerou, uma 
associação dos dois. Quanto tempo o equipamento funcionou? Quanto ele produziu? Quanto 
de qualidade ele gerou, com quanto de produtividade, com quanto de uso, que a gente chama 
de OEE, que é Overall Equipment Effectiveness. Então, a gente mede sim, a gente mede 
através... E o indicador mais interessante é esse OEE, onde você junta não apenas a qualidade 
do que ele fez de uma forma isolada ou quanto ele produziu, ou de quanto você utilizou 
aquele equipamento. Mas o quanto você extraiu, o conjunto daquilo. 

 
É, isso é interessante, cada empresa tem um indicador e a tratativa peculiar. É 
importante a gente conhecer esse tipo de coisa. Agora, também eu acho que já foi 
respondido, mas de uma forma mais específica, como é o processo de investimento da 
empresa em reciclagem, reutilização e reuso? Eu estou falando também em termos de 
investimento. Eu acho que nós falamos um pouco da compostagem, que está sendo feita 
quando se apara as gramas ou os resíduos do restaurante, do refeitório. Então, tem mais 
algum outro projeto? (Tem, tem sim.) Poderia citar? 
A pessoa mais adequada para responder, de novo seria a Funcionária G. Mas, eu posso 
adiantar o seguinte: nós temos uma parceira aqui dentro, que ela é a responsável pela 
administração dos resíduos. Essa parceira é uma parceira ambientalmente muito dedicada, 
bastante comprometida. Então, nós temos todo um processo de separação, reciclagem e reuso 
daquilo que é gerado aqui dentro, pela parceira. Naturalmente, em uma indústria química ou 
em qualquer indústria, você tem aquele material, aquele equipamento industrial, que você 
pode reutilizar. Mas, a gente vai além disso, o reuso de plásticos, o reuso de madeira, por 
exemplo ou a reciclagem de plástico, a reciclagem de madeira, papel. Regularmente nós 
temos palestras educativas ambientais, ressaltando a importância da segregação, da correta 
separação. E a gente é convidado a transportar isso para casa, para dentro, para dentro do 
nosso lar, sair da fábrica. 

 
Vamos partir um pouco para a parte de legislação. A gente vai conversando, tem 
algumas coisas que a gente acaba avançando e saindo. Mas, especificamente, quais são 
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as variáveis que o senhor considera importantes para o cumprimento dos aspectos legais 
sobre o meio ambiente? Teria assim, os aspectos legais? Uma, com certeza, é ter a 
licença de funcionamento para poder continuar operando. Mas, teria algum outro 
ponto? 
Eu acho que uma parte, eu acho, uma parte importante, obviamente que você tem que cumprir 
a lei. (É o mínimo que se espera.) É o mínimo. Mas, vamos voltar para aquela máxima da 
qualidade, que é: o diferencial não é atender a expectativa do cliente, é superar a expectativa 
do cliente. Então, é importante, na minha opinião, que a empresa e a Empresa G prima por 
isso, que ela seja uma referência ambiental. Eu estou falando do ponto de vista ambiental, que 
ela seja uma referência. Que ela ofereça, no seu produto final, por exemplo, condições para 
que o seu cliente faça um diferencial ambiental. Então, se você é um exemplo da tratativa 
ambiental e oferece um produto que permita ao cliente ser um diferencial, já é uma variável 
muito importante. 
Porque, quando eu, cliente, compro um produto da empresa e esse produto vai me convencer 
que eu estou fazendo bem para o meio ambiente, eu vou comprar daquele produto mais e 
mais. E, muitas vezes, passa a ser até mais importante que o próprio custo do produto. Eu não 
vejo problema nenhum em pagar um pouco mais caro pela qualidade diferente ou por um 
aspecto ambiental diferente. 

 
É, esse é um outro paradigma que nós falamos, que se eu elimino o desperdício, reduzo a 
energia elétrica, reduzo o consumo de água ou reutilizo a água, o custo deveria ser 
menor e não o preço maior. (Pois é, mas é o modismo.) Exatamente, hoje o grande 
problema do custo maior do produto ecologicamente correto é o modismo. Então, o 
pessoal, como são poucas empresas que produzem... Por isso que eu acho que é muito 
importante esse nosso estudo em relação a que as organizações realmente se dirijam. 
Porque o interesse econômico já está superado, em função de que fazer ecologicamente 
correto é muito melhor e muito mais barato. E não só o custo imediato: reduziu água, 
ok, reduziu custo; reduziu energia, reduziu custo. Mas, vai ser muito mais que isso, eu 
acredito. 
Deixa eu passar uma experiência bem interessante com você. Eu sou pós-graduado em gestão 
ambiental. Na minha turma, mais ou menos trinta pessoas, éramos dois ou três engenheiros 
químicos, eu sou engenheiro químico, vários biólogos e muitos arquitetos. Pois bem, uma 
enorme frustração que eu tive com a turma e eu externei essa minha frustração, foi o seguinte: 
como eu falei, eu tenho na minha chácara uma cisterna de 25 mil litros, que capta água da 
chuva e uma cisterninha de mil litros, que capta água residual. Eu gastei com esse projeto, do 
meu bolso, óbvio, mais ou menos R$ 12 mil, eu acresci à minha obra R$ 12 mil porque eu 
quis fazer isso. Quando eu estava em uma discussão, em uma roda de discussão, quando a 
gente estava falando sobre qual seria o futuro imobiliário, por exemplo, do Município G, eu 
comentei o quanto eu gastei. E o comentário geral foi o seguinte: “-Mas, claro, você colocou 

mais custos.” 

Esse foi o meu ponto de frustração, eu falei: “-Puxa vida, nós somos gestores ambientais, 

cabe a nós encontrarmos mecanismos que façam com que este meu custo se reverta em 

benefício para mim.” Então, por exemplo, vamos pegar um prédio, um prédio de dez andares, 
quatro apartamentos por andar, quatro pessoas por apartamento, tudo médio, uma coisa assim, 
bastante mediana. São 160 pessoas, consumindo mais ou menos cem litros por dia. Essas 
pessoas vão consumir, grosseiramente, cinco mil litros apenas para dar descarga, para mandar 
porcaria embora. Pois bem, vamos reutilizar a água, para isso nós vamos ter tubulações 
diferentes e nós vamos ter uma cisterna. Vai encarecer o prédio. É a hora da parte 
governamental, todo mundo tem que dar a mão. Então, o empreendedor gasta mais, a parte 
governamental dá subsídios para que esse empreendedor não encareça a sua obra e ofereça 



 

 

256 

talvez até mais barato, para quem quiser comprar, um edifício com esse aspecto ambiental. 
 

E isso é importante, porque o governo também vai se beneficiar disso, porque a parte de 
saneamento, parte dela vai estar resolvida. Então, ele não vai precisar investir tanto em 
saneamento. (Exatamente.) Então, eu acho que por isso que eu acredito realmente que a 
parte empresarial, vamos dizer, é o que pode dar solução para todos os outros, basta 
essa capacidade de convencimento. Todo empreendedor tem essa capacidade de 
convencer os demais a comprar esse projeto. 
Você me permite discordar? Eu não acho que exista... Vamos colocar uma tríade: governo, 
iniciativa provada, sociedade. Não tem nessa tríade um elemento mais forte, existe o 
triângulo, as três juntas. A sociedade consciente, desde que tenha uma educação ambiental 
adequada, como aquela que graças a Deus eu tive, cobrando da parte governamental. O 
governo dando subsídios. E a iniciativa privada, que é a locomotiva desse país, tomando as 
iniciativas com os benefícios sociais, cobrada pela sociedade. Então, não existe um elemento 
primordial, existe um conjunto. Essa é a minha visão. (Concordo, concordo.) 

 
É que eu acho que a mola propulsora, hoje, vamos dizer, em um curto espaço de tempo, 
não digo nem só a sociedade brasileira, mas qualquer tipo de sociedade, a grande 
maioria sempre ainda... Por mais que se fale que a linha da pobreza está cada vez sendo 
reduzida, acredito ainda que essa linha é muito maior do que o restante da sociedade. 
Então, se o pessoal que realmente tem o poder econômico não tiver esse poder de 
altruísmo, não só de altruísmo, mas de saber que o negócio dele vai morrer se ele não 
fizer isso. Quer dizer, o que ele ganha, ele vai deixar de ganhar. Enquanto eles não 
sentirem isso realmente no bolso, na pele mais sensível do ser humano. (Está certo.) 
Então, a gente vai. Mas, eu acho que realmente tem que ter um equilíbrio, não vejo 
outra forma. 
Bom, retornando. Como a Empresa G detecta e minimiza a possibilidade de criar 
passivos ambientais? Hoje já muito ativamente, provavelmente não deva estar criando 
passivos ambientais, mas... 
Não, não, absolutamente ela não está criando, exatamente pela consciência ambiental que ela 
tem, já com um histórico de dez anos pelo menos, quando a gente fala em certificação. 

 
É que a certificação em si não garante a não criação do passivo, só garante que o sistema 
que foi proposto está funcionando perfeitamente, não é? 
Sim, eu quis dar um marco cronológico apenas. Os indicadores ambientais mostram o quanto 
você está gerando de resíduo, o quanto você está consumindo de recurso natural. Então, 
através dos indicadores, através do controle de processos, quando se fala, por exemplo, em 
outro indicador que eu não comentei, importante, é o uso de matéria-prima por produto 
acabado. Por exemplo, voltando para minha área, utilidades, nós produzimos vapor a partir de 
gás natural. Agora, o uso de gás natural normal, metro cúbico por tonelada de vapor, quanto 
mais eu usar, mais eu estou gastando, mais CO2 eu estou gerando.  
Então, o correto uso daquela matéria-prima, daquele recurso natural na geração de produto 
final, te diz se você está desperdiçando ou não. Quando você tem um processo produtivo, no 
caso da Empresa G, completamente isento de metais pesados, com uma meta de geração de 
produto perigoso zero, resíduo perigoso zero, você garante que você não está gerando nenhum 
tipo de passivo ambiental. Os controles ambientais que nós temos: água, então, uma série de 
poços que monitoram todo o lençol freático da região. As barreiras hidráulicas que nós temos 
no final da planta, atrás da estação de tratamento de efluentes. Ar: então, os emissores 
contínuos de NOX, CO. Então, as três caldeiras têm emissores, têm monitores contínuos desta 
emissão de gás. E o controle de resíduos te garante que você não somente não está gerando 



 

 

257 

um passivo, como você está reduzindo a tua emissão, a tua geração.  
Existem passivos ambientais no passado? Sim, existem. E a gente tem então, todo um 
monitoramento que evidencia a redução desses passivos. 

 
Perfeito, muito bom. Vamos falar agora um pouquinho de algumas operações internas, 
talvez não tanto da utilidade, mas enfim, o que você puder me transmitir, eu agradeço. 
Quanto à flexibilidade da entrega, existe alguma medida de desempenho nesse aspecto? 
Eu vou dar um exemplo, porcentagem de entrega satisfatória extracontratuais, em 
valores e em unidades? Porque quando a gente fala de extracontratual, a gente também 
tem os gastos de combustíveis, de energia, uma série de outras coisas. Se existe essa 
flexibilidade e como é tratada essa flexibilidade pela Empresa G? 
Eu não entendi a pergunta. Me desculpe. 

 
Não, ok. A entrega do produto final da Empresa G para os seus clientes, por exemplo, 
exige que exista um contrato que rege isso. Se houver uma alta demanda deste produto, 
se for possível a Empresa G atender, provavelmente ela vai atender para não perder a 
oportunidade da venda. Então, se existe essa flexibilidade, como é que essa flexibilidade 
incorre também no custo financeiro, óbvio, mas incorre também nos custos ambientais. 
Por exemplo, eu tenho um maior número de viagens, então eu estou gastando mais 
combustíveis, a utilização da empilhadeira ou das empilhadeiras automáticas, aquelas 
grandes, que têm energia elétrica. Então, como é tratado isso internamente? 
Bom, isso passa pela logística. Se você tem, por exemplo, centros consumidores, você deve 
ter centros distribuidores. Então, se você tem centros distribuidores, você pode otimizar a tua 
carga para aquele centro consumidor. Como eu falei, otimizar a carga, ou seja, transportar 
mais produto, gerando menos CO2. Eu posso transportar dez viagens de um quilo ou posso 
transformar uma viagem de dez quilos. Então, a Empresa G procura otimizar essas 
distribuições estratégicas, de maneira a reduzir inclusive os seus próprios custos. Eu estou 
falando o que é óbvio, não estou falando com conhecimento de causa, eu não atuo na 
logística. Eu estou vendo aquilo que o bom senso diz. 

 
É, muito provavelmente parte do bom senso é aplicado na prática, a outra parte a gente 
[palavra inaudível]. 
A Empresa G não seria líder de mercado se não usasse bom senso. 

 
Exatamente. Me parece que sim. Mas, por isso que eu digo que a entrevista transcorre 
no sentido da percepção mesmo. Se isso é uma coisa que muito provavelmente a alta 
direção da Empresa G preza e vocês, gestores intermediários, conseguem entender isso 
ou parte disso e como isso é repassado para o pessoal operacional, que realmente são 
aquelas pessoas que executarão essas atividades. Então, essa linha precisaria estar bem 
alinhada. Então, a pergunta é mais nesse sentido do alinhamento, do que se opera ou 
não opera. Muito provavelmente, se logística não funcionar, a sua área de utilidades não 
vai precisar produzir tanto vapor, porque não está vendendo. Então, não vai precisar. 
Tudo isso eu acho que é bem interrelacionado, são bem organizada essas informações. 
Se é por sistema de informática, verbal ou escrita eu não sei, não importa, mas que 
existe essa troca de informações, com certeza existe. E se isso é alinhado. Então, a ideia é 
mais a percepção se existe esse alinhamento.  
E novamente, a empresa mede o desempenho dos seus custos logísticos? Como é que ela 
faz? Lógico que também não é da sua área, muitas vezes a logística, você já disse. Mas, 
não sei se você tem alguma ideia? 
Tenho, tenho, eu posso fazer abrangência. A estrutura da Empresa G é tal de que cada área 
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tem o seu centro de custo. Dentro do seu centro de custo, por exemplo, logística, por exemplo, 
utilidades, você tem subcentros de custo. São os diferentes componentes do seu centro de 
custo final. Toda área que é comandada por um gerente, que tem supervisores no seu 
organograma, tem a obrigação de número um: projetar, orçar, criar o orçamento do ano que 
vem, controlar mensalmente os custos reais contra o orçamento previamente feito. E a 
Empresa G prima por um controle bastante específico, ela não somente olha a comparação 
orçamentária original, real contra a original e sim a real contra aquela imediatamente feita, 
que a gente chama de forecast. 
Então, a Empresa G não somente orça o que vai acontecer no próximo ano, ela faz isso mês a 
mês: “-Olha, o meu próximo mês será assim.” E no final daquele mês ela compara o seu 
custo contra aquilo que foi originalmente orçado e aquilo que foi imediatamente orçado. O 
objetivo qual é? Otimização de custo. Respondi à pergunta? 

 
Sim, sim, lógico. Perfeito, deu para entender perfeitamente. Porque é uma forma que 
consegue tanto ver a médio prazo, que é o orçamento anual e o operacional, que seria 
imediatamente daqui trinta dias. Quer dizer, se teve alguma interferência externa nesse 
intervalo, essa interferência já estaria projetada para esse espaçamento mais curto, não 
é? 
É, mas eu tenho que defender a minha empresa, você colocou curto e médio prazo. Não, a 
gente vai além. Nós temos o Long Range Planning, que é uma coisa... (Cinco anos, dez 
anos?) Exatamente. 

 
Não, eu entendi. É que no seu discurso você tinha dito o anual e o mensal 
imediatamente. Mas, entendi, que conhecendo um pouco da Empresa G. (Ela vai além.) 
Ela vai além, não sei se são cinco, dez anos. No nosso caso, acho que nós temos um 
projeto, o que é divulgado é para cinco anos, no caso da minha empresa, eles divulgam 
para cinco anos. 
A Empresa G também, pelo que é divulgado no meu nível. 

 
É, eles têm um algo mais, eu sei que tem alguma coisa mais extensa, mas isso não é 
domínio público. 
Agora, vamos voltar à parte das peças não conformes, mas agora a peça não conformes 
que a Empresa G entregou ao seu cliente. Então, tem uma especificação, que o cliente, 
não vamos falar do caso do produto G não, porque o produto G eu acho que hoje em 
dia... (Não, vamos falar, eu gostaria muito de falar.) Vamos dizer que chegou um produto 
G em um determinado agricultor ou fazendeiro, que não está conforme ou não atende 
naquele solo. Eu não sei como é essa classificação. Mas, que não atende, não é bem o que 
ele tinha solicitado. Existe alguma possibilidade de enviar alguma coisa que possa tornar 
conforme, faltou algum componente? Não sei se existe, nem sei se existe um componente 
adicional. Ou necessariamente aquele produto tem que retornar para a Empresa G ou 
para o seu distribuidor e o ir o produto contratado inicialmente? 
Bom, o produto G falhar, ele pode falhar se a gente não produzir direito. Vamos falar em 
termos de: a expectativa do cliente é aplicar em cima de uma planta e matar a planta, vamos 
falar de produto G produto químico. Ele pode falhar porque não foi bem produzido, pode 
falhar porque não foi bem aplicado. Tem o outro lado também. 

 
Vamos nesse caso, a gente tratar do, não bem fabricado. Eu acho que a outra parte teria 
que demandar, vamos dizer, treinamento e tudo mais. E demandando um treinamento 
também, muito provavelmente isso é mais fácil de ser solucionado. 
Não acontece. (Não acontece?) Não. O protocolo de liberação de um produto na Empresa G é 
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tão rígido e isso eu falo com conhecimento de causa. Embora eu atue hoje na utilidades, eu fui 
durante um ano e meio o supervisor do laboratório central. Então, toda qualidade da Empresa 
G passava pelo laboratório. Eu falo em nome também do pessoal que atua na parte produtiva. 
Então, os diferentes campos produtivos do produto G aqui na planta, o protocolo de produção. 
Bom, vou um passo atrás, o protocolo de aquisição de matéria-prima, protocolo de 
recebimento e uso e o protocolo de liberação são tão rígidos. Os controles internos produtivos 
são tão rígidos, são tão bem-controlados, que é praticamente impossível você gerar um 
produto final que não atue. Glifosato vai matar, a formulação final vai atuar. Todas as 
experiências que eu tenho, nesses dez anos que eu estou na Empresa G, nesses dois anos que 
eu estive diretamente ligado no mercado, através do laboratório central, nunca foi evidenciada 
a falha intrínseca do produto. Todas as falhas de aplicação, desculpa, de uso, foram associadas 
ao manejo, à aplicação. Todas, sem exceção.  
Entretanto, gostaria de apontar, é uma oportunidade que eu tenho de mostrar a preocupação da 
Empresa G. A falha do produto não necessariamente significa não matar mato, a falha do 
produto pode significar... O que é um produto para você? Esse gravador aí, bonitinho, 
Olympus, qual é a expectativa que você tem dele? Que ele grave o que eu estou falando, por 
exemplo. (Exato. Reproduza.) Que ele reproduza, que ele grave e reproduza de forma 
audível. Perfeito, esse seria o desempenho do produto G na folha. Mas, você já pensou se 
você apertar a tecla play e ela sai voando na tua mão? Ou então, de repente a embalagem dele 
começou a derreter na tua mão? Esse era um produto que a Empresa G tinha, a embalagem 
que envolvia o produto tinha problemas. E nós conseguimos uma melhoria brutal há mais ou 
menos seis, sete anos, reduzindo tremendamente as reclamações com a embalagem. 
O que nós acarretamos com isso? Mais um exemplo de benefício ambiental da Empresa G, 
que foi o quê? Nós deixamos de reciclar embalagens, ou seja, deixamos de gerar embalagens 
defeituosas, deixamos de trazer o produto de volta à planta, reembalar o produto. Isso já não 
existe mais, acabou. Esse é um aspecto interessante dentro de um produto final. Não é só 
aquilo que o produto se presta, é aquilo que vem com o produto. (É verdade.) Eu não posso 
deixar de fazer essa propaganda favorável da Empresa G, não é verdade? Porque ela tem o 
seu efeito ambiental importante. (Com certeza.) 

 
Bom, a empresa mede a qualidade dos seus processos logísticos? Eu acho que já foi 
respondido. Por uma dessas medições é que foi possível detectar a embalagem e com a 
embalagem ter feito as melhorias, não é? 
Sim, mas cada departamento tem o seu indicador próprio. Eu não conheço todos os 
indicadores específicos da área de logística. A resposta é sim, tem. Posso saber quais são. 
(Não, ok.) 

 
Bom, agora voltando àquelas mesmas questões. Eu gostaria agora que você respondesse, 
por exemplo, sobre o ponto de vista do que os clientes valorizam, os clientes da Empresa 
G valorizam, se é custo primeiramente, ambiental? Aquela mesma sequência de ordem. 
Isso eu não vou responder não. Isso eu vou pedir, por favor, para que eu contate o pessoal de 
vendas e dê o retorno. Porque eu corro o risco de cometer um equívoco enorme, colocando o 
meu ponto de vista. Eu posso ser problema para você. (Ok, tudo bem.) Tudo bem? 

 
Depois eu mando eletronicamente e peço. Quando eu enviar as outras questões, eu lhe 
envio eletronicamente. Se puder, eu agradeceria, porque isso aqui é importante a gente 
ter o ponto de vista também sobre o aspecto cliente. Não sobre o aspecto mercadológico, 
mas sobre como é a percepção que a Empresa G tem em relação aos seus clientes. E a 
mesma coisa com os fornecedores. 
Perfeito. 
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Bom, vamos seguir um pouco, que eu acho que já estou me alongando um pouco. Mas, 
eu acho que quando acaba sendo interessante, a gente acaba se perdendo um pouco, é 
complicado. Mas, vamos tentar ser mais produtivos. Quais são os benefícios obtidos que 
o senhor considera importantes, por participar de uma cadeia de suprimento verde? 
Agora, estamos falando muito mais da pró-atividade da Empresa G, que eu acho que já 
foi ressaltado várias vezes. Então, quais são os benefícios que foram obtidos, que você 
E7, considera importante para a Empresa G? 
Bom, o E7 pessoa e funcionário, eu me sinto orgulhoso de estar em uma empresa, porque ela 
atende aos meus valores pessoais. Então, eu não conseguiria trabalhar em uma empresa que 
não fosse ambientalmente correta, porque iria contra o meu próprio valor pessoal. 

 
Agora, dentro da cadeia de suprimento do supply chain da Empresa G, dessa cadeia, os 
benefícios, alguns para a Empresa G já foram relatados. Eu não sei se... 
Certamente a mídia, o reconhecimento da mídia. Você associa o seu nome ao conceito verde. 

 
Quais são as principais ações ambientais que a Empresa G realizou, que o senhor 
considera importante? 
O abatimento de NOX, quer dizer, a redução de emissão de um gás que não é efeito estufa, 
mas tem um efeito danoso, grande para... (Para o meio ambiente?) Para a pessoa. (Para a 
própria pessoa.) Então, nós pegamos os grandes centros urbanos, como o Município S, 
Municio G, Município R, Muncícipio T, todos os grandes centros urbanos são centros 
reconhecidamente saturados em ozônio. E ozônio é venenoso acima de quarenta PPBs em 
volume. Então, ele está associado a glaucoma, está associado a doenças respiratórias. E 
ozônio é oriundo de NOX, que é oriundo da reação mais comum há 10, 15 mil anos, que é a 
reação de combustão, você ligou o carro, acendeu um fogo, tem NOX sendo gerado. 
A Empresa G teve esse projeto chamado Low NOX, que é um divisor de águas, é parâmetro 
nacional. (Senão internacional já, não é? [palavra inaudível] complexo.) Bom, digamos 
que ela fez um benchmark com todas as outras Empresas G no mundo, mas sem dúvida, no 
Brasil, hoje, é o diferencial. Então, o Low NOX eu acho que é um bom exemplo. 

 
As medidas ambientais empregadas, assim como suas metas, são revistas 
periodicamente? 
Uma vez por ano. (Uma vez por ano, não é? Eu acho que já tinha sido respondida.) 

 
O sistema de medição de desempenho ambiental está de acordo com os objetivos 
estratégicos da empresa? (São criados a partir deles.) São criados? E como é que é feito 
esse link, é através de algum software, tipo BSC – o balance scorecard? O sistema de 
gestão, que eu acho que foi dito no começo, é ele que faz essa interligação? Como que 
funciona esse sistema de medição de desempenho dentro da Empresa G? 
Bom, a gente segue o ciclo do PDCA. Então, você tem o scorecard da empresa, que vai 
cascateando e você aplica o PDCA a esse scorecard, porque você não pode ter scorecard sem 
indicadores. E os indicadores, por exemplo, ambientais são sinérgicos às metas da empresa. 

 
Perfeito. Então, ele é através de um software que seria o Balance Scorecard e os planos 
de melhoria seriam utilizando o PDCA lá? (Sim.) Existe alguma iniciativa conjunta, 
agora, falando entre o cliente da Empresa G e a Empresa G, para uma melhoria de 
desempenho ambiental ou é do seu conhecimento? 
Olha, sim. Repito, não é a minha área, mas o que eu sei, por exemplo, é que existe uma 
iniciativa voltada para... Eu não sei se isso é confidencial. Eu vou falar a cultura. Existe uma 
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certa cultura, que tem o seu produto final e tem o seu resíduo. Pois existe um esforço entre 
Empresa G e esse determinado cliente, de fazer com que esta cultura seja tão otimizada a 
ponto de aumentar o rendimento. 

 
É, o que eu sei é que a Empresa G, se não me engano, participa também do Inpev, que é 
da recolha das embalagens de [palavra inaudível]? 
Sim. Seria nesse caminho? 

 
Não, imaginava que era alguma coisa nesse caminho a resposta. (Não, não, eu estou sendo 
mais técnico.) Mas, eu estou vendo que existem iniciativas muito mais arrojadas, pelo 
que você está me contando. Mas, ok, entendi. Eu acho que para a pesquisa o mais 
importante é isso, que exista essa possibilidade. Qual é, assim, eu acho que aí sim, se 
existe a confidencialidade ou a dificuldade, não há necessidade. 
Por desconhecimento da minha parte, eu não sei se isso é confidencial ou não. Então, eu vou 
segurar a informação. 

 
Ok, perfeito. Bom, a empresa pratica em qual proporção a logística reversa de pós-
venda e pós-consumo? Me parece que pós-venda, praticamente é inexistente, até porque 
antes do produto ser colocado no mercado existe tanto rigor e tanto controle, que 
praticamente só se for quantidade a mais que foi para o cliente, não é? 
Não, não esqueça daquele problema que eu comentei: embalagens. (Embalagens?) Sim, 
quando nós tivemos, isso é passado, já não existe mais a logística reversa. Quando nós 
tínhamos problemas de embalagem, era comum, era possível, comum não, era possível você 
encontrar nos centros distribuidores, produtos que já não podiam ir para o cliente final por 
questões de embalagem. Então, por exemplo, uma caixa que colapsou etc. Ele tinha que voltar 
ou era trocada naquele ponto lá mesmo ou ele tinha que voltar e ser reembalado aqui. 

 
E de pós-consumo? 
Não tem sentido. O pós-consumo, a Empresa G garante tanto a qualidade do seu produto, que 
se você aplicar, nunca vi isso acontecer, se você aplicar e não funcionar, ela dá a mesma 
quantidade de produto. 

 
Desculpa, só especificando. A logística reversa do pós-consumo não é só em termos de 
qualidade. A logística reversa aqui, o pós-venda, eu diria assim, que está muito mais 
relacionado à qualidade, mas o pós-consumo é muito mais após a utilização. 
Embalagem também? 

 
Embalagem, pallets. E o próprio produto, você disse que o produto G, por exemplo, ele 
se dissolve ou absorve pelo próprio solo, não é? 
Ele é biodegradável. 

 
Então, não teria essa necessidade do retorno, porque ele automaticamente já? 
Usou, desaparece. 

 
Usou desaparece? Mas, a embalagem não e a embalagem eu acho que tem essa? (É 
Inpev.) É Inpev, sempre Inpev? 
É. 

 
E a Empresa G, segundo a sua ótica, após a implantação da logística reversa, a empresa 
obteve algum ganho financeiro, você tem alguma ideia se teve? 
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Existe um projeto Six Sigma, que foi conduzido por uma pessoa de materiais, ligado à 
logística, com um ganho, eu não sei exatamente quanto foi, mas foi um ganho bastante 
importante, atuando nessa parte de embalagens, especificamente pallets, pallets reutilizáveis. 
Mas, eu não posso te dar detalhes. (Mas, quer dizer, obteve ganho? Isso é que é 
importante.) Sim. Opa, espera aí, tem mais, não posso deixar de fazer a propaganda da 
Empresa G. Nós tivemos uma pessoa, já não está mais com a gente, mas ele era um 
especialista em embalagens. Então, mantendo a mesma, ele foi parte do grupo que foi o 
divisor de águas na qualidade de embalagens há alguns anos, quando nós eliminamos 
praticamente todas as reclamações associadas às embalagens. Ganhos financeiros muito 
grandes foi uma multi equipe formada aqui dentro. E eu tive o prazer de fazer parte dessa 
equipe. 
Essa pessoa, até agora eu não falei o nome de ninguém, não vou falar o nome dele, assim, 
merecedor de todo respeito técnico e uma pessoa fantástica. Ele alterou a qualidade da 
embalagem, mantendo a condição de exportação dela, reduzindo dramaticamente o custo 
dessa embalagem, mudando apenas o masterbatch dela. Então, sim, sim. A Empresa G prima 
por Six Sigma. Então, vários projetos trazem retorno financeiro. Entretanto, não são os únicos 
projetos. Existem aqueles projetos estimulados, que não olham retorno financeiro, olha, 
retorno ambiental, mesmo que veem um custo maior. A Empresa G investe no meio ambiente, 
também investindo em projetos que possam eventualmente aumentar o seu custo, claro que 
tem que ser uma coisa controlada, mas que dê um retorno ambiental e que isso possa ser 
utilizado depois. 

 
Bom, estamos finalmente chegando aí, faltam algumas poucas perguntas agora, que eu 
acho que são meio que rápidas. Com relação ao consumo de energia da Empresa G nos 
últimos dois anos, ele cresceu ou decresceu em média, em percentual, 10%? 
Ele aumentou. Só que a pergunta, com todo respeito, ela precisa ser completa, ela está 
incompleta. Aumentou por quê? Porque nós tivemos investimento. Então, o consumo per 
capita ou o consumo por uma unidade específica, eu tenho que validar a resposta com a 
Funcionária G. Mas, absolutamente aumentou algo em torno de 5% a 6%, por investimentos. 

 
Ok, perfeito. É que eu acabei associando essas perguntas, em relação a não ser tão 
específico, porque muitas vezes as pessoas não querem responder especificamente. Vai 
existir uma das perguntas que eu vou perguntar em relação ao faturamento, se cresceu 
ou diminuiu. Então, a gente faria o equilíbrio dessas questões. Era mais um indicador 
médio. (Você falou de energia elétrica?) Energia elétrica, o que seria energia. Ou o gás 
natural. 
Aí é outra história, eu estou falando de energia elétrica. A Utilidades cuida de energia elétrica 
e geração de vapor. Então, se a gente olhar energia elétrica, nós tivemos investimento na 
planta. Então, aumentamos a quantidade de motores, de consumidores de energia. Então, 
absolutamente a energia elétrica subiu. Agora, vamos falar de energia térmica, a geração de 
vapor em função de gás natural, caiu. Nós tivemos vários projetos de eficiência energética, a 
energia está aí, disponível. Muita energia está sendo desperdiçada. Muita energia 
desperdiçada pode ser reutilizada. Nós fomos atrás dessa energia disponível, desperdiçada, 
que poderia ser reutilizada. Com isso, quando você faz isso, você reduz o consumo de gás 
natural, porque você reaproveita a energia. Portanto, a energia térmica caiu. (E a energia 
elétrica, em função da expansão do negócio como um todo...?) Exatamente. 

 
E em relação á água, também nesses dois últimos anos? 
Ele tem se mantido flat, tem se mantido estável. 

 



 

 

263 

Quando você pensa em desempenho ambiental da empresa, no caso a Empresa G, quais 
são os indicadores? E desses indicadores, quais são viáveis de serem obtidos em campo, 
dentro da operação, que é aquilo que é facilmente perceptível? 
O uso de matéria-prima, consumo de energia, consumo de água. Isso é controlado 
mensalmente e está disponível. 

 
Os atuais pedidos em carteira, em valores, considerado em comparação com o mesmo 
período do ano... Bom, agora nós estamos no final do ano, mas vamos pegar o mês de 
dezembro do ano passado, dois anos atrás, de 2008, em relação a dezembro de 2010. 
Teve um aumento significativo, moderado, mantiveram estáveis? Pelos investimentos em 
equipamentos aumentaram. Agora, não sei se é significativo ou moderado. 
Bom, não posso responder essa pergunta, porque eu não tenho acesso a essas informações. Eu 
posso indiretamente responder da seguinte maneira: o produto da Empresa G é sazonal. 
Então, o nosso produto químico, chamado produto G, é aplicado em culturas e a cultura 
precisa de água para sobreviver. Quando chove, o nosso produto, como eu falei, é 
biodegradável e é lavável também. Então, quando chove, mais mato cresce. Você mora em 
casa ou apartamento? (Apartamento.) Então, você não tem um jardim. Mas, certamente você 
deve ver que quando chove o mato cresce mais. Quanto mais cresce o mato, mais produto G é 
utilizado. Então, quando chove, mais produto G é utilizado. Então, quando você sazonaliza o 
clima no Brasil, você vai perceber um grande volume hídrico entre primavera e verão, um 
volume que a gente chama de período chuvoso e o período seco entre outono e inverno. Mais 
consumo, portanto, mais produção de produto G entre primavera e verão, menor consumo 
outono e inverno. 
O que se percebe então é que o volume de produção tem se mantido. A expansão elétrica que 
eu comentei, está associada a outros assuntos estratégicos. Mas, você percebe que a produção 
tem se mantido constante. Portanto, o aumento de mercado é absorvido pela capacidade de 
estocagem que você tem. Na planta nós observamos que você não tem uma queda de 
produção, portanto você percebe que como a área é agrícola, ela está em expansão, nós 
entendemos que nós estamos acompanhando o mercado. 

 
E quanto à percepção em termos de vendas, agora vamos falar em faturamento, nos dois 
últimos anos, com relação aos seus principais concorrentes. Pode-se dizer que ele cresceu 
mais do que os concorrentes, manteve-se próximo ou cresceu menos que os concorrentes, 
já que aparentemente teve uma expansão? 
O market share, pelo que eu sei, ele permanece constante. Mas, existe uma iniciativa muito 
legal na Empresa G, que é dividir essa informação formalmente, através de reuniões, inclusive 
através da mídia interna, do business que a gente tem. O panorama é bastante favorável à 
Empresa G. Mas, números eu não posso te dizer, posso te passar apenas a percepção. 

 
Ok. Não, é a percepção mesmo, se cresceu mais do que o concorrente ou menos, ou se 
manteve? 
Eu diria que permanece, o jogo está equilibrado. (Está empatado?) Sim. (Não um empate 
com outro concorrente. Quer dizer, não teve uma... ) Eu diria, equilibrado. (Não teve 
algum distanciamento para cima ou para baixo.) Não, mas você percebe que existe uma 
pressão externa extremamente forte. O glifosato chinês é forte, ele está entrando até mesmo 
por uma questão de... Eu falo, repito, percepção e repito, não é a Empresa G falando, é o E7 
falando. O mercado chinês, o produto chinês vem a um preço extremamente competitivo para 
eles. Mas, você sabe que tem associado a isso, custos que eles não têm, principalmente custos 
ambientais e custos associados à segurança. 
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Esse é um problema, é uma concorrência meio que desleal, não é? 
Eu não vou falar isso. 

 
Lógico. Mas, é uma concorrência que precisa ter uma padronização, para que a gente 
possa realmente ter o mesmo nível de competitividade. 
E quanto ao número de empregados, também nesses últimos dois anos, cresceu, 
manteve-se estável? 
Tem se mantido estável. 

 
A relação lucro líquido-faturamento, que seria a margem líquida, também considerando 
esse... Desculpa, agora considerando só do último ano, 2009 e 2010, desculpa, 2008 e 
2009, porque 2010 a gente não fechou ainda. Ele está acima de 10%, entre 5% e 10%? 
Não sei. (Não tem? Ok.) 

 
E quando pensa em desempenho financeiro da empresa, agora nós estamos falando em 
desempenho financeiro, não ambiental, quais são os indicadores que são considerados, 
que você conhece? E quais destes são viáveis, que são apresentados? Assim, como 
quando falamos de ambiental, nós falamos de energia elétrica, água. Existe alguma 
coisa, que é faturamento, retorno sobre investimento, não sei? 
Bom, todas aquelas variáveis típicas, como retorno sobre investimento, ROE, IEB[?] etc., nós 
temos acesso. Mas, você, digamos assim, pessoa comum à fábrica, como eu, você consegue 
sentir a saúde financeira da empresa no investimento que ela faz, por exemplo, em projetos. E 
a gente percebe, não vou dizer que a gente tem tido aumento de projetos ou diminuição de 
projetos, mas você percebe que os projetos se mantêm, o investimento em projetos é mantido 
de uma forma mais ou menos flat. Então, o que você percebe? Precisou de dinheiro, o projeto 
é interessante, são investimentos inteligentes, você tem o dinheiro. (Isso é interessante.) 

 
Bom, gostaria de agradecer . 
Você que provocou essa música de encerramento? Vou ter uma palestra agora.  

 
Gostaria de agradecer à colaboração e a paciência, que acabamos nos estendendo um 
pouco mais do que o previsto. Finalmente, eu só vou solicitar mais duas gentilezas, três. 
(Quatro.) É que na realidade, algumas entrevistas só foram mais duas. Mas, uma é 
aquela tradicional, que depois eu vou pedir para você me responder sobre o ponto de 
vista da importância do cliente. E, agora, realmente sobre o seu ponto de vista. (Quando 
eu compro um produto?) Não sobre o tema ambiental dentro da Empresa G, como é que 
você valoriza? Se você valoriza pelo meio ambiente ou a compra em si, o custo? São os 
mesmos critérios aqui. 
É isso aqui, isso eu coloquei aqui. Se você quiser a Empresa G. 

 
Não, aqui é sobre o ponto de vista do que a Empresa G percebe do cliente. Aqui é sobre 
a sua percepção. Aqui é a percepção do que a Empresa G percebe importante dos seus 
fornecedores. 
Então, vamos fazer o seguinte: isso aqui sou eu, eu valorizo. (Perfeito.) E esse daqui e esse 
daqui e esse daqui, eu não gostaria, não me sentiria bem em responder, porque eu não posso 
falar em nome de toda uma empresa. Eu prefiro falar, é uma questão até de ética, eu prefiro 
falar com a pessoa do departamento. (Então, está ok.) Então, aqui seria o quê? (Aí seria 
fornecedores.) Fornecedores? Aqui a área de compras pode responder e aqui a área de 
vendas. Eu acho que é mais justo. (Vendas, marketing.) 
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Ok. Eu vou enviar... (Você se incomoda?) Não, perfeitamente, eu acho que tem que se 
sentir à vontade. Só vou deixar isso comigo, para eu lembrar que eu tenho que mandar. 
Aqui seriam alguns dados do respondente, alguns dados para poder categorizar a 
entrevista mais à frente. (Evidenciar.) Evidenciar. A evidenciação está aqui, que eu vou 
pedir. Por isso que eu falei que eu tive que acrescentar mais um relatório. Agradeço. Se 
tiver alguma consideração. 
Tenho, tenho sim. Eu gostaria de reforçar então, o meu pedido inicial. Nenhuma parte dessa 
entrevista deve ser divulgada sem o aval da Empresa G. Então, eu queria fazer o seguinte 
pedido a você: isso é um arquivo que pode ser enviado. Eu peço que você me envie esse 
arquivo para que eu possa apresentar à pessoa responsável por isso. Ela foi comunicada por 
mim antes da entrevista. Eu não quero dizer que vai ser censurada, editada e tal. Eu apenas 
quero que a Empresa G saiba o que eu falei em nome dela mesmo e em meu nome também. 
Me permite? (Sim.)  

 
Logo depois da conversa, nós podemos passar para o pen drive e já fica. (Vai ter que 
andar.) Hum? 
Você vai ter que andar um pouco então. (Ok, perfeito.) Tudo bem? (Tudo bem. Obrigado.) 
Disponha. 

 
FIM DA ENTREVISTA 7 
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ETAPA EXPLORATÓRIA – FASE 1 – ENTREVISTADO 8 
 

Bom dia, E8. Obrigado por me receber aqui na Empresa H para auxiliar no nosso 
trabalho da tese de doutorado, sobre [palavra inaudível] supply chain nas indústrias 
químicas do Brasil. Primeiramente, eu vou pedir autorização para poder fazer a 
gravação. E também contar um pouco da história da empresa nessa área ambiental e 
um pouco do seu perfil. 
Ok. Bom dia! (Bom dia!) Contar sobre o meu perfil? 

 
O seu perfil, da empresa. E a autorização principalmente, você precisa me autorizar a 
gravar. 
Está autorizada a gravação. Então, bom, a Empresa H, realmente ela em partes ambientais, 
segurança do trabalho, a gente tem realmente uma preocupação forte e a nível corporativo. A 
implementação aconteceu em todas as plantas da América Latina, na Europa e também em 
algumas plantas da Ásia. Então, nós temos aqui 14000, desde 2008 e a gente vem trabalhando 
com o 14001. Também trabalha aqui com Atuação Responsável da ABIQUIM. Então, esse 
ano, na verdade, a gente vai trabalhar com a integração da 9000, 14000 e 18000, mais a 
Atuação Responsável. Porque, na verdade, houve uma Atuação Responsável, uma melhoria 
no ano passado e retrasado, então, a gente vai se adequar nisso. (Ou verificar, não é?) 
Exatamente, verificar. Verificar, na verdade, a auditoria da Atuação Responsável. 

 
Vocês já passaram por essa...? 
A gente vai passar em dezembro. (Ah, vai passar agora em dezembro?) Vai passar em 
dezembro. Então, a Empresa H não tem, em relação a problemas ambientais, a gente 
realmente faz fortes investimentos, não tem problemas com isso. Então, eu acho assim, 
quando parte da gerência, da alta direção, as coisas ficam mais fáceis. 

 
E quanto ao seu perfil técnico, a sua formação? 
Bom, a minha formação é, eu sou engenheiro ambiental e engenheiro de segurança do 
trabalho. Atuo nessa área já tem uns dez anos. Primeiramente eu entrei como estagiário, sou 
técnico químico também de formação. Então, entrei como técnico químico, depois passei a 
técnico de processo, quando estava estudando engenharia. Depois fui efetivado como 
engenheiro de meio ambiente e fiz a minha pós-graduação em engenharia de segurança do 
trabalho. E, agora, eu sou supervisor de SHE que eles falam, safety, health and enveronment. 
E eu tenho como responsabilidade a planta H e mais cinco filiais que nós temos, que é 
Município I, Município J, Município K, Município L e Município M. A filial do Município K 
está sendo transformada em planta. Porque, na verdade, quando a gente fala filiais, está 
falando de armazenamento e distribuição. Mas, a planta do Município K está se tornando uma 
fábrica, uma planta produtiva. (Produtiva, industrial?) Então, as obras começaram esse ano 
e pretende até o fim desse ano, meio do ano que vem, já estar fazendo algum produto lá. (Já?) 
É. Então, também estende a segurança e nosso departamento também se estenderá para aquela 
planta. 

 
Então, dito isso, eu vou fazer uma sequência das perguntas e algumas coisas poderão 
estar meio... É uma sequência que eu vou fazendo só para a gente não se perder muito 
no horário. Senão a gente deixa muita pergunta aberta e se perde no horário. Eu 
gostaria de saber como é o processo de compras na Empresa H, se o critério ambiental é 
considerado? Você já respondeu que sim. Ou ainda se considera muito a parte de custos, 
em termos de compras, o sistema de compras da Empresa H? 
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Bom, nós temos um procedimento focado para o pessoal de [palavra inaudível]. Então, na 
verdade, ao iniciar uma compra, primeiro ele passa um questionário para o fornecedor e lá 
tem umas questões ambientais e ele verifica a parte legal. Então, se ele está comprando, por 
exemplo, matérias-primas, ele não pode comprar em uma empresa que não tenha licença da 
H, licença do Ibama. Solicita assim, não é obrigatório, mas verifica se ele tem ISO 14.000. 
Então, existem alguns tópicos relacionados ao meio ambiente. (Quer dizer, segurança e 
meio ambiente?) Segurança e meio ambiente. Na verdade, o questionário é integrado. 

 
E quanto às peças não conformes ou aquelas defeituosas, qual o tratamento dado a elas? 
Existe possibilidade de torná-la conforme sem precisar enviar de volta ao fornecedor? 
Ou seja, recebeu alguma matéria-prima que não esteja de acordo com a especificação do 
pedido, naquele determinado pedido, existe alguma maneira de a empresa não devolver 
isso e reaproveitar, fazer alguma aprovação aqui na própria Empresa H? Como é esse 
processo? 
Bom, depende da matéria-prima e depende do que vai ser fabricado. Então, na verdade, 
quando chega a matéria-prima, o pessoal do laboratório de controle de qualidade tem 
especificação já desejada para aquele recebimento. Então, realmente, se chegar e não bater 
com aquela condição, aquela característica que já está homologada, vai ser estudado se tem 
como mexer no processo. Se for um processo engessado tem que devolver para o fornecedor, 
ou senão, se der para mexer, a gente vai ajustar dentro da planta. 

 
Ou aproveitar, vamos dizer, em uma segunda linha de produto? Por uma linha talvez 
aquela especificação não atenda, mas aquela matéria-prima poderia atender em uma 
outra linha? Existe essa possibilidade dentro da Empresa H? 
Não, aí é mais parte do controle de qualidade, eu não posso te informar, que eu não sei te 
informar isso. 

 
Quando a Empresa H avalia as ações do fornecedor, ainda se tratando em relação à 
aquisições, compra, é o desempenho de entrega do fornecedor, por exemplo, ou a 
iniciativa de redução de custo por parte do fornecedor, lead time do fornecedor versus a 
da empresa, preço do fornecedor versus preço do mercado ou número de entregas livres 
de defeito, tempo de ciclo do pedido de compra ou um ranking de desempenho 
ambiental? Como a Empresa H avalia os seus fornecedores? (Como ela avalia essa parte?) 
É, o que eu gostaria de saber é se antes da parte ambiental, existe algum outro critério 
ou o critério ambiental é o principal? Como se dá essa relação? 
Primeiro que para homologá-lo, o fornecedor já passou por aqueles questionários. (Certo. O 
inicial?) O inicial. A gente está falando de fornecedores de matéria-prima. Então, tem 
fornecedores de serviços, que é a parte ambiental. Por exemplo, serviços de descarte de 
resíduos, essas outras coisas. Então, vamos falar de matéria-prima. A partir do momento que 
já está homologado por aquela sistemática do questionário, aí o que vai eu acho que é sobre a 
entrega. 

 
Sobre a entrega? Na avaliação não existe assim, nenhum critério, vamos dizer, 
premiação do fornecedor, para ele ter o desempenho ambiental melhor ou pior? (Não.) 
Ainda não tem? 
A gente não chegou nesse nível ainda, porque a gente está finalizando o primeiro ciclo de ISO 
14.000, é um ciclo de três anos. Então, a gente, na verdade, está caminhando ainda. 

 
A empresa, no caso a Empresa H, busca alianças com fornecedores estratégicos? No 
caso, ainda tratando de aquisições. E como é que se busca essa aliança estratégica? 
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Estratégica no sentido mais também voltado ao lado ambiental, do meio ambiente. 
Vocês participam com eles no desenvolvimento do produto que vocês queiram adquirir 
para cuidar dessa parte ambiental ou ainda se eles apresentarem? 
Quando, por exemplo, quando se trata de um toller[?], um cara que vai fazer um produto na 
Empresa H, tem alguns produtos que são feitos aqui. Então, se contrata... (Ah, é 
terceirizado?) É terceirizado. É isso que você está falando? (Sim, sim, pode ser nesse caso 
também.) Então, antes da aprovação, antes de fazer esse envio, a gente faz uma auditoria, 
auditoria de segurança e meio ambiente. Então, eu vou até o local, existe um checklist no qual 
a gente... Lá são 114 questões. Então, na verdade, não vê só a parte ambiental, vê ambiental, 
segurança, saúde, patrimonial, tem toda a parte social. A gente faz uma auditoria sobre isso e 
homologa o fornecedor. 

 
E a empresa informa os seus fornecedores quanto à qualidade dos seus serviços 
prestados e as metas que são esperadas delas? Quer dizer, a Empresa H informa os seus 
fornecedores: “-Olha, você está indo bem. Você está indo mal. Como é que está, tem que 

melhorar.” Existe essa... Eu acho que você já me respondeu que talvez essas premiações, 
você disse que está sendo pensado, mas ainda... 
É, sim. 

 
Existe alguma iniciativa conjunta entre fornecedores e a empresa para melhoria do 
desempenho ambiental ou na solução de algum problema? (Existe o quê?) Uma iniciativa 
conjunta sempre com... (Me desculpa, eu não entendi.) Iniciativa conjunta, agora não só 
no caso onde vocês terceirizam o serviço, mas onde vocês fazem uma determinada 
aquisição de uma matéria-prima ou de serviços, para que o fornecedor continue também 
essa mesma preocupação com o meio ambiente que a própria Empresa H tem. Os 
princípios básicos quanto ao meio ambiente da Empresa H, também é procurado treinar 
e passar isso para os fornecedores? 
De matéria-prima não, assim, não há um feedback, por exemplo, da nossa gestão para eles. É 
tudo baseado naquele questionário. Então, se de repente, ele não tem o Ibama, lógico que vai 
ser informado para ele e a gente passa o feedback e fala: “-Você precisa tirar o Ibama, 

precisa tirar licença ambiental.” (É mais legislação?) É mais legislação. Agora, sobre... 
(Processos?) Processos? 

 
Isso. No processo essa preocupação ainda não...? 
Não. 

 
A não ser nos casos onde o fornecedor é o que vai produzir o produto Empresa H, não 
é? 
Isso, aí sim, aí você coloca algumas observações para ele: “-Olha, você precisa controlar 

isso, controlar aquilo na parte ambiental. Os gases, você não faz relatório e tem que fazer.” 

 
Uma vez que o fornecedor foi homologado lá pelo questionário e ele passa a ser 
fornecedor da Empresa H, como é que vocês fazem o acompanhamento disso? Porque 
naquele determinado momento inicial, ele atendia todos os requisitos, mas passados dois 
anos, por exemplo, algumas licenças vencem. É cobrado essa... Existe uma sistemática de 
cobrança? 
Bom, quem faz esse controle é o próprio pessoal de compras. Então, quando ele passa o 
questionário para o fornecedor, ele responde e automaticamente já envia as cópias. Existem 
algumas cópias que ele deve enviar. E esse documento é cadastrado em uma planilha deles. 
Então, a cada compra, na verdade, a cada compra não, eles estabelecem uma periodicidade, a 
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cada seis meses, de dar uma olhada, de atualizar isso. 
 

E quais são as variáveis que o senhor considera importantes para o atendimento das 
exigências dos clientes a respeito do meio ambiente? Agora, nós estamos saindo um 
pouco da área de compras e caminhando um pouco para a área de clientes. Aí, o E8, o 
que acha importante? Ainda não a Empresa H, mas o E8, como responsável de 
segurança, meio ambiente, saúde e meio ambiente. 
O que eu acho importante com? 

 
Para atendimento das exigências dos clientes, dos clientes da Empresa H. Por exemplo, 
honrar compromisso ou ter uma boa reputação. O que, não sei, algum exemplo, não sei 
se existe algum outro valor. (Para que a gente...?) Possam atender as exigências dos 
clientes, dos clientes da Empresa H, não dos fornecedores, desculpe. Em respeito ao 
meio ambiente, por que o meio ambiente, o cliente diz: “-Olha, eu só vou comprar o seu 

produto se você atender o meio ambiente e tal.” E por que o E8, responsável por essa área 
dentro da empresa, acha que é importante atender isso? Como você vende essa ideia de 
que é importante atender essa exigência ambiental dos clientes, atender esse requisito do 
cliente? Por que é importante isso? Como você transmite? Parece que a empresa, pelo 
que você contou no início da história, a empresa se preocupa muito com isso, não só no 
Brasil, mas no mundo inteiro. 
Na verdade, é que nem você falou, a indústria química é complicado. Então, fazer dentro dos 
padrões ambientais existe, isso é importante para não haver contaminações futuras. E de 
repente todo solo, toda água contaminada, uma hora pode chegar perto da sua casa. Em 
relação, principalmente à água contaminada, os lençóis contaminados. Então, eu vejo como 
muito importante mesmo, porque eu tenho formação nisso, eu sou engenheiro ambiental. 
Então, realmente eu acho importante vender esse tipo de coisa. 

 
Isso. Mas, então, seria mais não só com a preocupação da reputação da empresa, da 
Empresa H, mas sim... (Como um todo.) Como um todo. Questão de sobrevivência dentro 
do planeta Terra? (Exatamente.) E é assim que é repassado para os demais 
colaboradores da empresa? 
Sim. 

 
A empresa, no caso a Empresa H, utiliza indicadores para monitorar o desempenho de 
suas atividades na cadeia de suprimentos, quanto aos aspectos ambientais? Você disse 
que o pessoal de suprimentos tem lá a planilha e acompanha a parte legal. Mas, além da 
parte legal, o que eu quero saber aqui, o que eu gostaria de saber é se existe algum outro 
índice que é... Vamos dizer, eu fiz uma, eu não sei se isso cabe aqui na empresa, mas só a 
título de exemplo, a energia elétrica. Eu fiz uma determinada aquisição de um 
equipamento onde diz que a energia elétrica consumida nesse equipamento é menor do 
que o anterior, por exemplo. Ou um upgrade em um equipamento atual proporciona 
essa redução. 
Você está falando Empresa H agora, se a Empresa H se preocupa com isso? Sim. 

 
E que tipo de indicadores? (Que ela chama através de fornecedor?) Não, que tipo de 
indicadores ela costuma acompanhar? (Dentro da planta?) É, dentro da fábrica, dentro 
da planta. Da planta e também em relação ao fornecedor, fornecedor e cliente. Depende, 
se eu estou fornecendo para o cliente, mas eu quero transmitir para o cliente, falar: “-

Senhor cliente, se você comprar o meu produto, você vai estar fazendo um tratamento da 

água principalmente, no caso da Empresa H, tratamento da água e você vai estar 
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reutilizando essa água para o mesmo processo ou para um outro processo.”? 
A Empresa H tem isso no próprio site. Eu não sei como é essa métrica, como que eles fazem, 
eu sei que é corporativo isso. Então, se você entrar no site, pelo menos até um tempo atrás, 
tinha tipo um contador ali de quantos metros cúbicos de água estavam sendo reutilizados. Isso 
para clientes. Agora, fábrica é realmente energia, água, resíduos perigosos. (Emissões?) 
Emissões. A gente também faz o controle aqui na parte de transporte, fumaça, fumaça preta, 
geralmente... (Monóxido.) Escala de [palavra inaudível]. Então, a gente faz isso e exige 
também que os fornecedores, na parte de transporte, cumpram com a manutenção preventiva, 
com aqueles testes de opacidade na frota. 

 
Agora, para a gente não só ficar falando um pouco, a gente já falou de fornecedores. Eu 
gostaria que você me preenchesse, por exemplo, por ordem de importância desses temas. 
Eu tenho, por exemplo, ambiental: eu estou fazendo o quê? Possuía certificação ISO 
14.000 ou Selo Verde, ou 18.000, 26.000. Quer dizer, o que vocês, Empresa H, valorizam 
do fornecedor, é o aspecto ambiental, custo, entrega? E se puder me fazer uma 
sequência. (Essa não é a minha área.) Isso é só uma... Porque eu vou pedir posteriormente 
para fazer isso em relação ao cliente, em relação ao seu ponto de vista. É mais para a 
gente ter do entrevistado. Porque isso tudo é importante, através das entrevistas, como é 
que cada entrevistado se posiciona para... (E você vai tirar uma média?) Não, não é uma 
média, mas é para a gente ter uma métrica das importâncias. Porque como essa parte é 
qualitativa, eu tenho diversas pessoas trabalhando. 
Então, no caso aqui, você teve a gentileza de me atender em respeito à parte de meio 
ambiente e tal, mas eu tenho alguns locais que é o engenheiro de processo, outros é o 
pessoal de compra, pessoal de logística que me atende. Então, é a visão de cada área, 
para facilitar. Então, não é a visão da Empresa H especificamente, mas é do 
entrevistado, quando ele fala: “-No fornecedor eu imagino que na Empresa H é assim.” 
Quer dizer, como trabalha. Um outro, que seria da Empresa X, por exemplo, era da 
área de processo. Então, ele me fala: “-Trata no produto.” (E você quer que eu...) Se puder 
colocar um, dois, três, quatro, em uma sequência... Primeiro para desmistificar um 
pouco essa parte: “-Ah, no caso é custo, custo.” Se bem que eu acho meio difícil a gente 
ficar fora de custos. [...] 
Ok. Obrigado. 
De nada. 

 
Bom, seguindo um pouco, as métricas, como foram escolhidas? Você disse que essas 
métricas foram estabelecidas corporativamente pelo grupo, na matriz? (Isso.) Há um 
método definido para a mensuração de cada indicador e frequências estabelecidas para 
a tomada das medidas? Existiam as métricas já definidas e como é que elas são 
monitoradas e recolhidas essas informações? 
São mensais. 

 
A empresa investe em equipamentos que reduzem, otimizam o consumo de água, energia 
elétrica, matéria-prima ou que minimizem os resíduos e ruídos e eliminem desperdícios? 
Se a empresa tem essa... O aspecto, eu acho que você me respondeu no início, que sim, 
não é? 
Na verdade, nós temos o que a gente chama de projeto de eficiência. Então, todo ano a gente 
trabalha sobre esses projetos de eficiência. Então, realmente, se eu tenho lá dois compressores 
de ar comprimido que trabalham, por exemplo, que utilizam vinte CV, quarenta CV, eu 
transformo isso, tento tirar os dois e colocar um de sessenta. Será que me atende na produção? 
Então, com isso a gente reduz energia? O tempo de bomba que eu gasto para carregar um 
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reator? Então, dá para otimizar esse tempo se eu trocar a bomba? Esse tipo de projeto que a 
gente trabalha. Esses projetos são estabelecidos no final do ano, para você implementar 
durante o próximo ano e também para avaliação do capital, do budget para o próximo ano. 
Então, a gente tem investimento todo ano sobre esses projetos de eficiência. 

 
E como é que são aprovados esses projetos, vocês preparam o projeto e se tem um 
comitê? 
Na verdade, eles são assim: projetos que tragam retorno daqui a dois anos, eles já são 
aprovados de imediato. (Quem aprova isso?) Quem aprova é a alta direção. (Daqui do 
Brasil mesmo?) Isso, isso mesmo. Então, isso já é uma regra do Grupo H corporativa 
também. Se o projeto trouxer retorno em dois anos, se faz o projeto, não existem muitas 
restrições nisso. Agora, projetos que passam de dois anos, ele é avaliado, coloca na planilha 
durante o ano. Nós fazemos uma reunião no final do ano, onde tem a alta direção e cada um 
vai explicando o seu projeto. E dali, já existe um capital para o próximo ano e tenta se 
priorizar aqueles mais importantes, mais vantajosos. De repente, você tem lá uma planilha 
com tantos projetos, vamos supor, R$ 1 milhão, mas você tem para investir apenas R$ 800 
mil. Então, você tem que tirar alguns projetos, você acaba priorizando alguns mais 
importantes. 

 
E o que acontece assim, no payback de dois anos não ocorreram, o payback, como é 
monitorado isso? Porque anualmente é revisto, não é? Então, o investimento pode 
ocorrer naquele primeiro ano ou pode ocorrer...? 
Não, isso é trabalhado junto com o pessoal de finanças. Então, você já passa a estimativa do 
retorno a cada, sei lá, a cada três meses e o próprio departamento financeiro vai fazendo esse 
acompanhamento com você. 

 
E no caso que nesse acompanhamento ocorra, porventura, não atinja o payback, como é 
feita essa correção? Como é avaliado isso pela empresa ou por essa alta direção? 
Bom, isso já seria com a alta direção, eu não consigo enxergar isso. 

 
Mas, isso provavelmente não deve ser algo comum assim, estabelecer esses 24 meses? 
É, eu nunca, durante esse tempo que eu estou na empresa. (Nunca presenciou nada?) Nunca 
presenciei, porque eu acho assim, se houver esse tipo de processo que foge, eu acho que na 
reunião ou no feedback, a própria gerência fala: “-Pessoal, toma cuidado que tem projetos 

que fogem, não estão compensando. Avaliem melhor.” Eu sei que houve uma melhoria, 
porque antigamente haviam muitos projetos de melhoria também, que colocava-se o custo na 
operação. Então, muitos projetos eram baseados em tempo de operação e às vezes ele não 
refletia no valor final mesmo, da redução, por exemplo. Então, você coloca um equipamento 
para redução de energia, implementa o equipamento, mas às vezes o custo era mais o 
feedback do custo operacional, porque a pessoa demoraria mais para carregar o reator, do que 
a conta de energia. 
Eu implementei um equipamento que ia reduzir energia e no fim, talvez ele não trouxe aquele 
benefício, mas a hora do operador para fazer aquele carregamento, diminuiu. Então o saving 
era sobre a parte da operação, não era nem tanto pela parte do equipamento. E isso mudou o 
ano passado. Agora, na verdade, eles querem o saving efetivo. Se você trabalha em um 
projeto de redução de energia, então, se eu gasto R$ 1.000,00... (Tem que reduzir para R$ 
950,00.) É, R$ 950,00, exatamente. 

 
É interessante, porque no nosso caso, pelo menos na empresa que eu trabalho, já é um 
pouco diferente essa parte de investimento. Todo investimento tem que passar por 
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aprovação, independente da quantidade de payback. Eu vou até sugerir que faça isso... 
(Não, na verdade, ele passa por uma...) Porque isso [trecho inaudível] bastante. 
Não, ele passa por uma aprovação sim da gerência, lógico. Você vai investir dinheiro, na 
verdade, quem vai aprovar o dinheiro é ele, de qualquer forma. Mas, quando se trata de um 
projeto, que chama de um bom projeto, na verdade, um retorno, um payback de dois anos é 
um bom projeto. Então, é muito difícil não ser aprovado pela gerência. É lógico que você ter 
um projeto com um payback de dois anos, você não vai simplesmente fazendo a compra já, 
não é assim. Existe um documento que a gente chama de AR, que é requisição. Na verdade, 
quando você estipula esse projeto, a gerência tem também até um limite para ser aprovado. 
De repente, sei lá, acima de US$ 100 mil já tem que passar para os Estados Unidos, ele não 
consegue. Embora seja um bom projeto, mas a gerência aqui não consegue aprovar, porque o 
capital investido é além do que ele pode assinar. Então, ele já submete para o CEO ou alguma 
outra pessoa acima dele. 

 
Mas é interessante isso, isso é uma característica das empresas americanas, essa 
autonomia e ter o acompanhamento. Muito bom! Bom, a empresa mede a produtividade 
dos seus equipamentos? Por exemplo, no caso, se for de almoxarifado, mede a 
produtividade da empilhadeira, quilo carregado? Que eu vi bastante empilhadeira 
rodando aqui na fábrica. E quais são os principais equipamentos da Empresa H, que são 
controlados? 
Bom, na verdade, é mais a parte de equipamentos de produção, são os quilos produzidos por 
operador lá. 

 
Não, aí é produtividade. Mas, eu digo em relação aos, vamos dizer, aspectos de gestão 
ambiental, energia elétrica...? 
Se a eficiência do... Nós fazemos a medição de energia por tonelada produzida. (A energia, 
não é?) A água por tonelada produzida. Esses indicadores são baseados realmente na 
produção. 

 
Como é o processo de investimento da empresa em reciclagem... 
Mas, espera só um pouquinho. Isso é bom, deixa até eu anotar da empilhadeira, porque não 
tem esse indicador não, é quilo por? (Eu pus quilo/hora por empilhadeira, mas foi só um 
exemplo.) Não, mas a gente já vai dando uma clareada. 

 
Assim é bom, pelo menos, o meu trabalho está te ajudando também no seu. (É quilo, 
você colocou quilo?) É quilo ou hora por empilhadeira ou por operador, ou gasto. 
Porque, na realidade, tem que ser produtividade, então é transportado mesmo. 
Então, vamos lá. 

 
Seguindo. Como é o processo de investimento da empresa, quando se trata no aspecto 
agora de reciclagem, reutilização ou reuso? Na realidade, é semelhante a, por exemplo, 
esse investimento que você falou, o projeto de eficiência no final do ano ou ele tem um 
programa específico, no caso para tratar, vamos dizer, dos materiais, da sobra, 
reciclagem, reuso? Não sei se retorna produto do... Por exemplo, vocês vendem para um 
cliente e não sei se quando termina a validade ele devolve ou existe alguma sobra? Eu 
não conheço essa... 
Bom, se acionado, a gente faz a revalidação do produto sim. Então, de repente, o produto está 
lá parado no cliente, ele pede uma revalidação, é coletada uma amostra, traz. Então, se 
estende a validade do produto. Isso eu sei que é feito. Agora, com as sobras aqui, a gente 
acaba utilizando ele na parte coprocessamento mesmo. (Consegue fazer?) Faz o branding e 
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envia para... (Faz de novo no processo?) Não no próprio processo, a gente o descarta como 
resíduo. Não tem produtos de sobra, porque na verdade... 

 
Ou sobra ou subprocesso, o que é restante? Eu não sei como... 
É que, na verdade, é assim, o que acontece, por exemplo, é que se você faz um produto e o 
final dele você não consegue a característica, você não o descarta, ele realmente é aproveitado 
nos outros BATs[?]. Aí sim. Você, por exemplo, faz dez toneladas, você não vai colocar cinco 
toneladas em um BAT[?] só, você consegue dosar uma tonelada em cada BAT[?], por 
exemplo. Vai ter que fazer dez BATs[?] para consumir aquilo que estava fora de 
especificação. Isso é feito. 

 
Mas, na realidade, aqui é, por exemplo, em termos de equipamento, em termos de tratar 
essas sobras ou, vamos dizer, esse subproduto, que não é o core business da Empresa H, 
mas é um produto que acabou saindo como refugo. Se existe investimentos para fazer 
isso? Se existe, como é feito isso? 
Bom, nós acabamos adquirindo um produto aí, no qual ele deixa um resíduo muito grande, 
por exemplo. Então, nós estamos comprando equipamentos para poder minimizar esse 
resíduo, por exemplo. Então, esse produto chegava para nós em container, agora a gente vai 
colocar em tanque e fazer esse aproveitamento. Porque, na verdade, seria por bactérias, é uma 
fermentação. Então, aquilo que sobra, ele ainda consegue gerar o álcool, por exemplo, da 
fermentação. Então, a gente vai instalar um equipamento, não para ficar tirando container, 
porque era muita coisa para ser processado. Então, vai ser investido em equipamento para 
poder minimizar isso. 

 
E segue o mesmo procedimento do projeto de eficiência também? 
Exatamente. 

 
Agora, vamos tratar um pouquinho assim, de quais são as variáveis que o senhor 
considera importantes para o cumprimento dos aspectos legais sobre o meio ambiente? 
Acho que já foi respondido isso, que a primeira fase sempre é a parte legal que começa. 
Como a empresa detecta e minimiza as possibilidades de criar passivos ambientais? 
Apesar de a gente ter toda a parte legal, mas nem sempre, só o documento não resolve. 
(Como é acompanhada essa parte?) Isso, para evitar o passivo. 
Bom, nós contamos com uma empresa focada em legislação ambiental. Então, nós temos esse 
fornecedor. Ele está sempre acompanhando as novas legislações que entram no mercado e 
focado em indústria química. Então, ele já faz esse filtro no mercado de várias legislações que 
saem a cada dia. Como a gente não tem esse tempo para ficar pesquisando no Ibama, H, no 
meio ambiente em si, a gente tem esse fornecedor. Ele faz uma filtragem na parte legal, 
aplicada à indústria química e passa esse feedback para a gente. Então, a gente avalia, para ver 
se aquela legislação encaixa realmente na Empresa H ou não. Se encaixar já toma as ações 
que é para serem tomadas. Para evitar que você esteja fora... 

 
Então, no caso teria uma empresa de consultoria sobre legislação ambiental? 
Isso, exatamente. 

 
Quanto à flexibilidade de entrega, existe alguma medida de desempenho nesse aspecto? 
Aqui eu estou falando mais das operações internas, custos das operações internas. 
Como, por exemplo, porcentagem de entrega satisfatória, extracontratuais em valores, 
em unidades. O que eu quero dizer aqui é assim, o cliente fez um pedido com a Empresa 
H, determinada quantidade, um produto em uma determinada quantidade. E ele tem lá, 
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não sei se aqui é por pedido ou é contratual, mas supondo que seja contratual e diz: “-

Olha, tem que entregar duas toneladas por mês.” E por algum motivo, em um 
determinado mês ele aumentou lá a produção dele precisa entregar três toneladas. 
Então, existe essa flexibilidade? Porque, cada vez que eu faço isso, eu mexo em todas as 
operações internas da Empresa H para poder atender, porque eu não tenho sobras. 
Ou o mercado, eu não sei se aqui os produtos são sazonais, mas supondo que não seja 
sazonal, quando ocorrem esses picos, como são tratadas as operações internas, sempre 
pensando no aspecto ambiental, além de custos, evidente? 
No aspecto ambiental? 

 
Existe, para atender esse extracontratual? Então, quer dizer, se é extracontratual, eu 
vou ter que muito provavelmente que contratar mais veículos. Então, esses veículos 
como é que eu vou contratar: “-Ah, esses veículos só vão ser excepcionais. Eu não 

contrato dentro dos mesmos padrões.” Não sei. É lógico que eu acho que não existe isso. 
Mas, como é tratada essa parte de custos? 
Na verdade, os fornecedores já são homologados, com a parte de transportadora, parte de 
matéria-prima. Então, é difícil de repente você precisar comprar o produto Empresa H, a 
Empresa H precisar comprar alguma matéria-prima que não esteja dentro da homologação. 
Mesmo porque, ela está vendendo um produto que ela já fabrica, não é uma coisa nova, de 
repente.  

 
Eu digo assim, quando existem esses descompassos, se tem essa flexibilidade ou a 
Empresa H diz: “-Não, o nosso contrato é de duas toneladas mês.”? 
Não, existe essa flexibilidade sim. [...] 

 
Seguindo. A empresa mede o desempenho de seus custos logísticos? E como é que ela faz 
isso, você teria conhecimento disso? Quando ocorre, obviamente, esses sobressaltos, o 
que ele valoriza mais a parte ambiental ou a parte de custos? A intenção da pergunta é 
essa? 
É mais custo, com certeza. (Ainda nós não conseguimos vencer essa etapa.) 

 
E agora, eu vou pedir, naquele mesmo aspecto, a sequência, agora, só que no ponto de 
vista do que o cliente valoriza, não o fornecedor, agora é o cliente. (O cliente?) É o 
cliente. O cliente Empresa H, no seu ponto de vista, ele valoriza o quê: custo, meio 
ambiente? Naquela mesma sequência. (Os nossos clientes?) Isso. Provavelmente deve ser 
um pouco diferente do que o fornecedor valoriza, não é? 
É, mas é uma visão minha. (Sim, sim, sem dúvida.) Teria que ter uma visão mais... Talvez 
ele enxergue melhor isso, o vendedor, o vendedor que vai enxergar. (É, eu já fui da área 
comercial e acho que o vendedor não enxerga.) Não enxerga o que o cliente...? 

 
O que o cliente valoriza. E quando ele consegue enxergar, os vendedores, tínhamos 
quatro vendedores sob a minha gerência e eu brigava com eles, porque eu falava: “-A 

nossa empresa trabalha muito com aspecto de segurança. Tem que ver se o cliente valoriza 

a segurança. Como é que você vai...?” Uma das coisas, parece meio óbvia, mas aqui na 
Empresa H, por exemplo, tem a integração. Se tem a integração, alguma forma, falar: “-

Ah, mas isso é só pró forma.” Não, se ela tem que fazer, a empresa valoriza, se os 
funcionários que trabalham lá valorizam ou não ou o comprador, no caso está 
valorizando ou não, é uma outra situação. Mas, que você tem que ter essa visão e 
convencê-los e passar isso para os seus clientes, você precisa. Ele falou: “-Ah, entendi.”, 

“-Se esse seu cliente é da ABIQUIM, tem SASSMAQ, tem Atuação Responsável. Então, 
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meu amigo, vocês têm que...” Por isso que eu falo que muitas vezes o homem de 
marketing, comercial, acaba não percebendo isso. 
Eu iniciei na área administrativa, então a gente fica com um pouco de ranço 
administrativo. E agora retornei de novo, mas eu gosto da área comercial. Mas, eu 
sempre fui muito curioso com essa parte de segurança, parte de processo. Não sou 
engenheiro, mas... (A sua formação?) Eu tenho formação de administração na área de TI. 
(Na área de TI?) É. depois de 15 anos, eu falei: “-Esse negócio aqui.” Quando começou a 
vir os PCs, eu falei: “-Eu estou fora.” Isso já não. O pessoal, nesse início, todo mundo, 
todo diretor achava que fazer, na época era Lotus 1, 2 e 3, achava que isso era suficiente 
para montar um sistema: “-Vocês ficam falando uma linguagem difícil e um negócio tão 

simples.” Eu falo: “-Está bom, faz isso.” 

Quando a quantidade aumentava, não tinha mais escapatória. Hoje em dia tem o Access 
lá e tal, que dá uma solução um pouquinho melhor, mas quando só tinha Lotus não 
tinha jeito. Ele falou: “-Não.”, “-Pois é, é isso, exatamente. A nossa responsabilidade é 

com a segurança, não perder a planilha e tudo mais.” Mas, mesmo assim, os diretores não 
queriam saber: “-Não, mas é muito caro.” Contra alguns argumentos não há, eu falei: “-

Então, faz o seguinte: me manda para a área comercial que eu vou vender...” E foi a 
melhor fase. Eu até gosto da área comercial, até porque na área comercial a gente 
precisa saber como é o caminho das pedras dentro da empresa. Quando você sabe fica 
fácil. Normalmente o vendedor só quer falar: “-Não, o meu negócio é vender.” 
Só que ele esquece que tem prazos, que tem outros vendedores que também estão 
vendendo e que talvez vendam com preço melhor que o dele. Então, tem algumas coisas 
que se ele souber o caminho das pedras, ele consegue as coisas rápido, ele consegue 
atender os clientes. Mas quando ele não tem o caminho das pedras ele sofre. Mas, faz 
parte. 
Bom, vamos seguir aqui, até para não tomar muito o seu tempo. Agora, quando as peças 
não conformes chegam em um cliente. Por exemplo, um produto H, eventualmente, 
chegou sem a especificidade que o cliente solicitou. Então, como é feito esse tratamento, 
existe a possibilidade de ajustar no cliente ou o cliente tem que devolver esse produto 
para a Empresa H para fazer? Me parece que na parte de revalidação era uma amostra, 
que existe a possibilidade, não é? 
Isso. Na verdade, revalidação é só [palavra inaudível]... 

 
O produto já está conforme. Agora, no caso de chegar alguma coisa e falar: “-Olha, 

precisa de zero, ponto, 0,5 não sei das quantas.” Ou não acontece? 
Eu não posso lhe responder isso, mas por ser químico, eu creio que deva devolver para a 
Empresa H. 

 
Não existe nenhuma possibilidade de, talvez, a mesma coisa que a Empresa H faz, vamos 
dizer, o recebimento lá, o laboratório que recebe no cliente, avalia e diz: “-Olha, não dá, 

você precisa me dar um desconto, porque eu vou usar em um outro produto.” Quer dizer, 
deve existir a mesma possibilidade. 
Hum hum. 

 
A empresa mede a qualidade de seus processos logísticos, se é do seu conhecimento, 
índices de avaria, ou valor, ou número de devoluções, custo de mercadorias devolvidas 
ou algum outro índice? Aqui são só alguns exemplos. Você tem conhecimento? 
Acompanha isso, não? 
Não, não acompanho não. Eu sei que o número de devoluções deve... (O pessoal de 
qualidade...?) É, devem ter isso aí. (Ter esse indicador, não é?) Hum hum. 
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Quais são os benefícios obtidos, que o senhor considera importante por participar de 
uma cadeia de suprimento verde, se é que participa? Se não for a cadeia totalmente 
verde, pelo menos é parcialmente, porque é pedida a documentação, que eu vi pela 
conversa inicial. O que a Empresa H espera, sob o seu ponto de vista, participando, 
fazendo esse cuidado com o meio ambiente, traga de benefício: é o benefício econômico, 
benefício de imagem? O que ela espera? Eu vi que tem lá os valores e tal da Empresa H. 
Eu acho que é econômico e de imagem também. 

 
Eu estou perguntando isso porque é meio estranho quando a gente fala assim: “-Se eu 

estou trabalhando ambientalmente correto, eu estou usando menos matéria-prima, estou 

desperdiçando menos e estou fazendo tudo mais eficazmente. Não só eficiente, mas eficaz.” 
E os produtos verdes, orgânicos são normalmente mais caros. Então, o que é que diz a 
isso? Então, essa é a razão da pergunta. Você já respondeu que é uma parte econômica e 
uma parte ambiental. 
Quais as principais ações ambientais que a sua empresa realizou, que o senhor considera 
importante? (Ações ambientais?) É. De tudo isso que você já me relatou que a Empresa 
H faz, quais são as que você acha que são as mais importantes para o meio ambiente, 
para o sistema de gestão mesmo? Desculpe, o que o sistema de gestão faz é importante 
em termos de meio ambiente? (Por exemplo, os projetos eficientes?) Os projetos de 
eficiência ou cobrar de fornecedor certificado no ISO. Mas, acho que isso não deve ser a 
coisa mais importante. A economia de energia pode ser um pouco mais. Então, é nessa... 
Eu acho que para a Empresa H são os projetos de eficiência, voltados para reduções, que isso 
tem tanto um ganho econômico, como o próprio ganho social também. Você deixa de 
consumir matérias-primas ou deixa de fazer um consumo consciente, sustentável. E a parte da 
conscientização do pessoal. (Do próprio funcionário?) Do próprio funcionário. Não só fazer 
a parte ambiental aqui, como em casa também. 

 
Quer dizer, estender além-fronteira da empresa? 
Exatamente. 

 
As medidas ambientais empregadas, assim como suas metas, são revistas 
periodicamente? (As medidas ambientais?) É, por exemplo... 
Sim, mensalmente. (Mensalmente?) Isso, isso mesmo. 

 
O sistema de medição de desempenho ambiental está de acordo com os objetivos 
estratégicos da empresa? 
Sim. 

 
E como é que é feita essa ligação entre objetivo estratégico da empresa e o meio 
ambiente? Como é feito, aqui é com balance scorecard? (Mas, você fala o crescimento 
com...?) Não, a empresa nem sempre é crescimento. Mas, suponhamos que ele tenha 
como objetivo o crescimento no Brasil, até pelo relato de Município K, que está sendo 
desenvolvido como uma nova planta de produção. Eu vi que aqui é bem compacto. 
Então, como que é transmitido, como que a gerência ou a alta direção da Empresa H 
aqui no Brasil faz para que ela... Dentro da estratégia dela de crescimento e tudo mais, 
essa parte de meio ambiente, que é importante, como é feita essa ligação? O funcionário, 
por exemplo, questões práticas, o funcionário, não sei se aqui tem PLR. Supondo que 
tenha, então no PLR tem lá o aspecto ambiental, o cuidado com o aspecto, se ele for 
funcionário, deve ter um cuidado com o aspecto de segurança. Eu não sei se é... 
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Ah sim, a performance do funcionário, avaliação de performance, exatamente, são colocados 
lá metas voltadas para o meio ambiente. Então, realmente, cai corporativamente, você vai ver 
se você tem uma perspectiva de crescimento no mercado e consequentemente as metas de 
redução de energia, gás, energia elétrica, gás, água, resíduos, isso tudo também vem em metas 
de redução. Então, você vai ter um crescimento de 15% e tem que reduzir 3% de resíduo, 
baseado no ano anterior. E isso a gente coloca dentro da performance do funcionário. Então, o 
PLR, talvez não entre nessa categoria, mas o aumento por mérito, alguma coisa assim, já 
corresponde nesse sentido, porque tem que avaliar a performance. Então, por exemplo, se 
todos contribuírem para gerar menos resíduos, provavelmente a gente atinja aquela meta 
estabelecida. Então, é lógico que é uma meta para a planta toda. 

 
Mas tem a contribuição de cada um? 
De cada um. Porque, hoje, não tem como estabelecer meta somente para a produção, meta 
somente para a área de... (Administrativa, comercial, logística?) Isso na parte de resíduos. 
Na parte de energia, nós já colocamos divisores. Então, a gente consegue fazer essa captação 
de informação agora, tipo: quanto o laboratório consome? Quanto a produção consome? 
Quanto o administrativo consome em relação à energia? Você tem uma entrada total e depois 
a distribuição. É tipo um relógio de cada departamento. Então, a gente vai começar com esse 
monitoramento esse ano. 

 
Bom, agora, existe alguma iniciativa conjunta entre os clientes e a Empresa H, para a 
melhoria do desempenho ambiental ou a solução de algum problema ambiental? Nós já 
falamos dessa pergunta semelhante em relação ao fornecedor. Agora, em relação a 
Empresa H auxiliando o cliente. 
Bom, como a Empresa H vende produtos para tratamento de água e outros serviços: caldeiras, 
torres de resfriamento, o cliente sempre apresenta a maioria dos problemas aí. Então, a 
Empresa H realmente vende soluções também e juntamente com a venda do produto em si, 
ela também vende serviços. Então, o serviço que ela vende é fazer a instalação do próprio 
equipamento Empresa H, tecnologia Empresa H para dosar lá, fazer o controle, 
monitoramento daquele efluente. Então, existem equipamentos que fazem esse tipo de leitura 
online, vamos colocar assim. Então, eu sei que tem algumas tecnologias H utilizadas em 
caldeiras, torres de resfriamento. Então, toda hora você está medindo online mesmo, todo o 
tempo, a qualidade da água da caldeira, por exemplo. E automaticamente já vai fazendo essas 
adições do produto H, para poder corrigir esse PH da água, a corrosão em si. 

 
Bom, a empresa considera a logística reversa na concepção do produto? Eu gostaria que 
você desse uma explicada, por exemplo, a logística reversa não... Aqui no meu caso, eu 
quero saber a logística reversa de pós-consumo. O de pós-venda muitas vezes está muito 
mais, que eu vejo assim, muito mais relacionado em termos de qualidade e pós-consumo 
muito mais ligado com o meio ambiente. 
A nossa logística reversa se trata sobre a embalagem. (Embalagem?) De embalagem. Um 
produto se, por exemplo, o cliente deixou lá, comprou uma tonelada e deixou quinhentos 
quilos, os quinhentos quilos ele vai ter que remover, que isso é resíduo dele. Agora, a 
embalagem, a gente faz esse retorno. Não são todas as embalagens, são embalagens 
específicas, são aquelas que a gente trabalha com os IBC4s de mil litros. Agora, bombonas, 
tambores, não fazem esse tipo de logística de retorno. 

 
                                                
4 IBC – Intermediate Bulk Container 
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Vocês têm conhecimento de como que isso é... (É descartado pelo cliente?) Pelo cliente. 
Bom, muitos clientes nos ligam aqui, solicitando que a gente informe a eles como fazer esse 
descarte, porque realmente não sabem como realizar esse descarte. Diferente dos agrotóxicos, 
as nossas embalagens podem ser reprocessadas, recicladas. Então, a gente procura informá-lo 
que leve para uma pessoa que faça reciclagem, que esteja homologada com os órgãos 
ambientais. 

 
A empresa participa de alguma associação que faz recolhimento de embalagem? No 
caso, você já me respondeu que não, que isso é feita a indicação? 
Porque, na verdade, assim, os IBCs de mil são retornáveis. Na verdade, essas embalagens não 
são de propriedade da Empresa H, são de um fornecedor. Então, ele faz todo esse controle 
sobre as embalagens dele. A Empresa H carrega o produto, informa o número lá, lança a nota 
e envia para o cliente. E ele faz o follow up com o cliente se o produto já foi consumido ou 
não, para poder fazer essa busca da embalagem. 

 
Agora, bom, não sei, eu vou perguntar e você, se tiver... A empresa pratica em qual 
proporção a logística reversa de pós-venda e pós-consumo? Se existe essa, pós-venda 
praticamente é zero, porque o produto quase todo é conforme. Pós-consumo deve ser o 
mais expressivo, pelo que eu entendi, como tem essas bombonas, desculpa, das 
embalagens de mil quilos. (Essa proporção eu não sei.) A proporção deve ser mais alta 
para o pós-consumo, não é? 
É. 

 
Após a implantação da logística reversa, a empresa obteve algum ganho financeiro? 
Provavelmente deve ter sido de reutilização dessas embalagens, não é? 
Sim. 

 
O ganho financeiro deve ter sido isso. Aqui não é quanto ganhou financeiramente, é se 
houve ou não ganho financeiro para implantar isso. Há um ganho, quer dizer, antes e 
depois? Antes tinha ou não tinha? Então, se teve, ok. 
Hum hum. 

 
Agora, nós já estamos chegando no fim. Graças a Deus, você deve estar cansado já. Com 
relação ao consumo de energia elétrica da sua empresa, elétrica ou pode ser gás natural, 
se for o caso, nos últimos anos cresceu ou decresceu, em média? Você teria ideia, em 
percentual: 2%, 10%, mais ou menos, no último ano? (De energia?) É, energia. 
Nos dois últimos anos, pode colocar 5% a menos, energia elétrica. E gás houve um 
decréscimo significativo se uns, eu não me recordo agora, mas eu acho que na casa de uns 
30%. (Nossa! Muito bom.) Porque foi implementado um projeto de eficiência nisso. 

 
Já é o resultado desse projeto? 
Já se esperava uma redução dessa, porque tínhamos um processo na fábrica e utilizava 
bastante vapor e consequentemente gás natural para a produção do vapor. E foi colocado um 
equipamento no qual você não precisaria evaporar um filtro. E você conseguiria concentrar o 
produto sem utilização do vapor. 

 
E quanto a relação da água, você teria ideia, nos últimos dois anos se cresceu ou 
decresceu, percentual? 
Da água também 5%. Porque, na verdade, é assim: a cada ano a gente tem meta de 3% do ano 
anterior. (De decréscimo?) De decréscimo. (Tanto de energia, como...) Sim. (Tem que ser 



 

 

279 

acima disso?) Acima disso. Então, eu não lembro se o ano anterior, eu sei que o ano passado 
nós cumprimos, agora o retrasado. Mas, eu acho que a média é 5%. 

 
Mas, é importante saber que existe esse plano de redução. Então, isso é suficiente. 
Porque esse tipo de entrevista a gente não tem o aspecto da exatidão, mas sim da 
tendência. Porque a exatidão, muitas vezes, pode até ser uma informação confidencial 
das empresas. Você ia falar: “-Se ele faz a entrevista comigo e faz com o meu concorrente 

e no concorrente fala: a Empresa H.” Então, pode dar algum problema, é mais uma ideia 
realmente. Apesar de a gente não divulgar o que acontece de uma para outra, mas 
sempre fica aquela ideia de que pode ocorrer isso. E mesmo porque, quando nós 
fazemos uma publicação, mesmo que não faça a nomenclatura da identificação das 
empresas participantes, mas quem é do mercado, muitas vezes, consegue detectar: “-Eu 

acho que esse é de tal empresa.” 

Então, é muito difícil, a gente que está como pesquisador, nós não conseguimos, talvez, 
fazer essa análise tão apurada, mas quem  é da empresa e está trabalhando com 
inteligência competitiva, inteligência de mercado, ele consegue detectar esse tipo de 
movimento ou deveria, pelo menos. Quando você pensa em desempenho ambiental da 
empresa, quais são os indicadores? E quais desses são viáveis de serem obtidos em 
campo? Alguns você já citou, tipo certificação ISO 14.000, indicador de uso de água, de 
energia elétrica. Mas, não sei se existiria alguma coisa que você poderia acrescentar, que 
seria importante você ter essa visão... (Desempenho ambiental?) Desempenho ambiental. 
O que seria hoje, em termos de desempenho ambiental, um indicador bom e que fosse de 
fácil captura dessa informação? 
Aqui a gente trabalha em relação aos indicadores de água, energia, isso é mais fácil de captar. 
(É meio que tradicional isso, não é?) É. E a parte de reciclados, você vê a consciência do 
pessoal nessa demanda de reciclados. 

 
Quando você fala reciclados, você está falando também de reutilização, 
reaproveitamento, todos os erres, não só de reciclagem? 
É. 

 
Os atuais pedidos em carteira, em valores, não precisa me falar valores não, 
considerados em comparação com o mesmo período de dois anos anteriores, você acha 
que aumentaram significativamente, moderadamente, manteve iguais, reduziu? Só uma 
ideia, o faturamento que estava... O faturamento não, os pedidos em carteira, em 
valores... (Você fala clientes, os produtos...?) Você acha que aumentaram nos dois últimos 
anos, a empresa cresceu muito? 
Cresceu. (Cresceu bastante, significativamente?) 

 
A sua percepção pessoal de desempenho em termos de venda, agora é faturamento, nos 
últimos dois anos, em relação aos seus principais concorrentes, cresceu mais que os 
concorrentes ou esteve próximo aos concorrentes, ou os concorrentes cresceram mais do 
que a Empresa H? (Não sei.) Só uma percepção. Você disse: “-Cresceram bastante.” Isso, 
em relação aos concorrentes, você tem alguma ideia? 
Não, não. 

 
O número de empregados, agora, já que cresceu a produção, ele cresceu muito, 
manteve-se estável ou decresceu? 
Cresceu também. (Cresceu bastante também?) Bastante. 
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Em relação ao lucro líquido, faturamento, que é a margem líquida, no último ano foi 
acima de 10%, entre 5% e 10%, mais ou menos estimado? Em 2010, vamos falar, 
porque ainda não está, vai fechar agora esse mês. (O faturamento foi...) Não, o lucro 
líquido. (O lucro?) É, o percentual, porque não precisa me falar de valores. 
Eu acho que é de 5% a 10%. 

 
Que é mais ou menos o que deve ser o tradicional ano a ano, não é? A não ser quando 
tem anos espetaculares, como o Lula diz: “-Nunca antes desse governo.” 
E, finalmente, quando você pensa em desempenho financeiro da empresa, quais são os 
indicadores e quais desses são obtidos em campo? Eu sei que você não é da área de 
finanças, mas o que você pensa, quando fala de desempenho financeiro, é faturamento? 
Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque todos os estudos teóricos que a gente 
tem sobre falar sobre desempenho ambiental e se eu participo de uma cadeia de 
suprimento verde e uma empresa teve lucro, prejuízo, aumentou as vendas, etc., quase 
sempre isso é muito difícil de fazer essa relação. Quase sempre não, isso é impossível de 
fazer, porque existem outros fatores que acabam influenciando. E todos os estudos 
mostram uma tendência, mas não é claramente identificado que ter um sistema de 
gestão ambiental eficiente e eficaz traduz em desempenho operacional. Desculpe, 
desempenho financeiro favorável. 
Então, por isso a pergunta: o que é importante, por exemplo, para a pessoa que conhece 
meio ambiente, se preocupa com isso, falar: “-Bom, para eu convencer a minha empresa 

continuar investindo e fazer isso.” Além da sobrevivência da empresa, qual é um bom 
indicador, é o faturamento, lucro líquido? Você teria alguma sugestão? Lembre-se que 
tudo isso é um trabalho teórico que eu estou desenvolvendo. (Na parte, qual seria o...?) É, 
número de empregados, impostos pagos ou multas, eventualmente, que esse é um 
indicador mais difícil de obter na empresa, não é? 
Essa ficou difícil também de responder. 

 
É mais assim, como você disse assim, dentro do teu feeling, você acha que faturamento 
seria? Como a sociedade exige produto cada vez mais ecologicamente correto, será que 
ele está disposto a pagar mais, pagar por isso? E se ele está disposto a pagar, isso está se 
refletindo. No caso da Empresa H não é consumidor final, mas de certo a empresa, não 
é? 
É, eu acho que é o faturamento mesmo. 

 
Ok. Bom, muito obrigado, pelo tempo desprendido, paciência e a transmissão do 
conhecimento. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? 
Não. (Não?) Eu mando esse questionário para você por e-mail pode ser? (Pode.) 

 
FIM DA ENTREVISTA 8 
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APÊNDICE O – Quadros Resumo da Análise de Conteúdo 
 

1. Green Supply Chain Management (GSCM) 

1 - Práticas Internas de GSCM 

• Entrevistado 1 - (E1) – Gerente de Logística da Empresa A 
Eu vejo como uma empresa atuante que investiu numa área específica para gestão de 
riscos, uma diretoria específica. E procura conscientizar os seus funcionários e gestores, 
atribuindo responsabilidades com a segurança. Então, eu vejo como algo extremamente 
positivo. 

• Entrevistado 2 – (E2) – Coordenador Segurança e Meio Ambiente da Empresa B 
A empresa vem se comprometendo numa evolução, numa constante e evolução da sua 
tecnologia. Hoje, a Empresa B participa da Atuação Responsável [...] [...], que é um fator 
importante para nós. Desde 2000, nós somos signatários e esse ano passaremos pela 
Auditoria do Verificar, que tem vários pontos em comum com a parte de sustentabilidade, 
meio ambiente e segurança. 

• Entrevistado 3 – (E3) – Gerente de Projetos da Empresa C 
Os produtos adquiridos pela Empresa C não tem impacto no meio ambiente [...]. Não 
inferferem no meio ambiente. Porém, o que a gente adquire é levado em consideração – 
um pouco pequena, eu digo, ainda – a responsabilidade ambiental dos fornecedores. 

• Entrevistado 4 – (E4) – Gerente de Suprimentos da Empresa D 
É uma empresa que preza muito pela inovação tecnológica, tem uma preocupação bastante 
relevante em relação ao meio ambiente, até pelos produtos que a gente lida. E, enfim, 
preza muito pela inovação tecnológica, sempre respeitando o meio ambiente. E tem 
critérios e normas bastante específicas e um cuidado bastante especial com a questão 
ambiental. 

• Entrevistado 5 – (E5) – Gerente Industrial da Empresa E 
[...] não só nessa unidade, mas como nas demais unidades da Empresa E, ela procura 
muito respeito à gestão ambiental. Por quê? Porque ela entende que a situação, hoje, não 
só no Brasil como no mundo, se não houver uma conscientização, principalmente da área 
empresarial, como da conscientização das pessoas, a tendêndia é que no futuro a gente 
tenha muitos problemas com relação ao meio ambiente. 
[...] para exemplificar rapidamente, desculpe, um caso no passado, de uma empresa 
construtora que foi fazer uma obra em uma determinada unidade nossa e ela simplesmente 
não tomava esses cuidados. Que era: jogava restos de obra não em local adequado. E por 
isso, a Empresa E teve o processo de parar a obra no meio e trocar a empresa, em função 
disso. 

• Entrevistado 6 – (E6) – Gerente de Logística da Empresa F 
Dentro da Empresa F a gente vem buscando cada vez mais aperfeiçoar essa questão de 
controles ambientais, a gente se preocupa muito com os nossos transportadores, inclusive, 
exige deles todas as licenças que são pertinentes. A gente tem a questão do SASSMAQ, 
que para mim isso é até contratual, eu não posso contratar nenhum motorista, nenhuma 
empresa, aliás, nenhuma transportadora que não possua SASSMAQ. Dou preferência à 
empresas que possuem a ISO 14000, que tem o tratamento de efluente adequado. Então, a 
gente audita inclusive, essas transportadoras de forma periódia, procura dar uma olhada 
com relação ao descarte de pneus, descarte de óleo. A própria lavagem do caminhão, a 
gente verifica se tem as caixas separadoras, se a empresa tem o Cadri. Então, a gente 
procura sempre estar muito atento em relação a essas questões dentro da empresa. 
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1 - Práticas Internas de GSCM 

• Entrevistado 7 – (E7) – Engenheiro Processos da Empresa G 
Há coisa de mais ou menos uns 10 anos, 10, 15 anos, a Empresa G começou a voltar para 
a área ambiental. E há mais ou menos oito anos, dez anos, ela se certificou pela ISO 
14001. Inicialmente de forma independente, ou seja, ela era certificada: 14000, 9000, quer 
dizer, segurança, qualidade e a [palavra inaudível]. Então, segurança, higiene, qualidade e 
meio ambiente. 
Mais ou menos em 2001, 2002, ela unificou o seu sistema de gestão, criando então o SGI. 
Foi uma das pioneiras aqui no Município G. Então, desde 2001, ela é SGI, tem um sistema 
integrado, é certificada, é recertifica. Ela também abraça o Responsible Care e programas 
internos de cuidado ao meio ambiente. 

• Entrevistado 8 – (E8) – Supervisor SH&E da Empresa H 
[...] a Empresa H, realmente ela em partes ambientais, segurança do trabalho, a gente tem 
realmente uma preocupação forte e a nível corporativo. A implementação aconteceu em 
todas as plantas da América Latina, na Europa e também em algumas plantas da Ásia. 
Então, nós temos aqui 14000, desde 2008 e a gente vem trabalhando com o 14001. 
Também trabalha aqui com Atuação Responsável da ABIQUIM. Então, esse ano, na 
verdade, a gente vai trabalhar com a integração da 9000, 14000 e 18000, mais a Atuação 
Responsável. 

 

2 - Práticas Externas de GSCM 

• Entrevistado 1 - (E1) – Gerente de Logística da Empresa A 
Dos veículos da frota, para área de distribuição gasosa, hoje, são cerca de 150. Então, 
esses veículos, todos, têm um plano de manutenção preventiva. E, dentro da manutenção 
preventiva, são feitas as abordagens relacionadas ao controle de poluentes. Então, se cada 
um dos veículos que são avaliados pelo transportador e depois validados por um 
representante da Empresa A, apresenta um nível de poluente não conforme, nós avaliamos 
quanto representa em relação ao total da frota. E é através daí que a gente faz a medição. 
Os inidicadores são elaborados, inclusive, com a participação do transportador. Então, 
mensalmente, o transportador responde a uma série de requisitos. Ele preenche, inclusive, 
parte dos formulários, porém, tudo que ele indica é validado por um representante da 
Empresa A. 

• Entrevistado 2 – (E2) – Coordenador Segurança e Meio Ambiente da Empresa B 
O processo de compras na empresa é feito sempre a partir de um pedido. E, para esse 
pedido, é feito três cotações sobre o serviço ou produto a ser comprado. E é levado em 
conta fator ambiental, depende muito do produto ou serviço. Isso é considerado, mas é 
muito pouco explorado hoje. Entra mais a parte técnica apenas. 
[...] quanto à empresa de transporte. Todas as empresas contratadas, é obrigatório ter o 
SASSMAQ para atender os requisitos da Empresa B. A ISO 14000, nós não somos, como 
posso dizer, não adotamos a auditoria da 14000 ou Certificação 14000. Nosso sistema é 
integrado, gestão integrada, já engloba boa parte do sistema, de 14 a 18000.  

• Entrevistado 3 – (E3) – Gerente de Projetos da Empresa C 
Eu diria para você que, na maioria das vezes, é considerado apenas o custo. Alguns 
segmentos de contratação na parte de transporte, existe uma exigência da Empresa C, um 
critério que a gente utiliza que a empresa tem que ter o SASSMAQ. 
Os critérios utilizados são: qualidade do produto, quantidade de não conformidades 
geradas por esse fornecedor, lead time: o prazo de entrega é importante. A questão preço 
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2 - Práticas Externas de GSCM 

também é avaliada. Não existe nenhuma avaliação no critério ambiental. 
• Entrevistado 4 – (E4) – Gerente de Suprimentos da Empresa D 

A gente tem um procedimento de avaliação, tanto na qualificação inicial do fornecedor 
quanto avaliação periódica desse fornecedor. Principalmente daqueles fornecedores que a 
gente classifica como fornecedores de itens críticos: ou seja, itens que afetam saúde, 
segurança e meio ambiente.  [...] Nós fazemos uma avaliação comercial, uma avaliação de 
risco, que acho que não é muito o escopo da nossa conversa, mas é feita, do âmbito 
financeiro. Mas o mais importante é que existe uma avaliação de engenharia de qualidade, 
principalmente desses itens que a gente olha com mais cuidado, que afetam saúde, 
segurança e meio ambiente. E são feitas visitas de avaliação e auditorias periódicas pela 
nossa equipe técnica nesses fornecedores, para que a gente avalie e se certifique de que 
eles estão, além de atendendo as normas de exigência das empresas, melhorando sempre e 
dando atenção para as questões ambientais. 
A gente tem uma forma de trabalhar na área de suprimentos, que a gente desenhou uma 
matriz estratégica de compras aonde a gente detecta quais são os principais fornecedores. 
Com os quais a gente trabalha, quais aqueles que são estratégicos, que são bastante 
relevantes para o nosso negócio: a gente faz parcerias para desenvolvimento de peças ou 
de serviços que são estratégicos para o nosso negócio. 

• Entrevistado 5 – (E5) – Gerente Industrial da Empresa E 
[...] a Empresa E tem como objetivo, que todos os nossos fornecedores nós chamamos de 
parceiros. Por quê? Porque é uma situação em que você tem que ter, tanto o fornecedor, 
como nós, como compradores, tem que haver uma confiança mútua. Então, a Empresa E 
trata os seus fornecedores como parceiros. 
[...] primeiramente é feita uma pré-avaliação quando na nossa visita de certificação de um 
fornecedor nosso. Quando há uma visita de certificação, os nossos, vamos chamar assim, 
não auditores, mas os nossos representantes, eles visam não só a capacidade de 
fornecimento e a saúde da empresa, como também o ambiente de trabalho. Quando se fala 
em ambiente de trabalho é o que a empresa faz para os seus funcionários e o que a 
empresa faz para o meio ambiente. Então, isso nós estamos procurando levar essa 
conscientização de dentro da Empresa E para fora. 

• Entrevistado 6 – (E6) – Gerente de Logística da Empresa F 
[...] o que a gente procurou fazer de três anos para cá foi, por exemplo, pedir, solicitar para 
que as transportadoras trabalhassem, por exemplo, com caminhão eletrônico. Esse 
caminhão eletrônico é menos poluente, não emite poluição. 
[...] Como a transportadora hoje é a pessoa que chega no meu cliente. Então, eu preciso 
muito saber do meu cliente se a transportadora está chegando de uma forma adequada, se 
o veículo está de uma forma adquada, se o motorista está trabalhando de uma forma 
adequada, se ele está respeitando todos os preceitos com relação à segurança e tudo mais. 
[...] a pergunta é exatamente essa: “Como você avalia o fornecedor de transporte da 

Empresa F?”. 
Então, como é que a gente se certifica, por exemplo, que as licenças estão em dia? Só in 

loco e fazendo auditoria, pedindo para ver a documentação. Então, lá, naquele momento, a 
gente se certifica que essa empresa está ou não está apta para trabalhar. 

• Entrevistado 7 – (E7) – Engenheiro Processos da Empresa G 
No momento do contrato, quando você fecha o contrato com um fornecedor, ele recebe a 
expectativa do seu cliente, da Empresa G no caso. Então, existe um contrato de 
expectativas também. É claro que dentro do sistema de qualidade, atender à expectativa do 
cliente não é nada diferencial, o objetivo é superar. A Empresa G procura superar a 
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expectativa do seu cliente. Então, ela espera que o fornecedor também supere a 
expectativa. 

• Entrevistado 8 – (E8) – Supervisor SH&E da Empresa H 
[...] Então, na verdade, ao iniciar uma compra, primeiro ele passa um questionário para o 
fornecedor e lá tem umas questões ambientais e ele verifica a parte legal. 
[...] antes de fazer esse envio, a gente faz uma auditoria, auditoria de segurança e meio 
ambiente. Então, eu vou até o local, existe um checklist no qual a gente... Lá são 114 
questões. Então, na verdade, não vê só a parte ambiental, vê ambiental, segurança, saúde, 
patrimonial, tem toda a parte social. A gente faz uma auditoria sobre isso e homologa o 
fornecedor. 

 

3 – Investimentos Verdes 

• Entrevistado 1 - (E1) – Gerente de Logística da Empresa A 
[...] Por exemplo, nós temos dentro do processo de produção de acetileno, apesar de não 
ser a minha área, mas eu tenho conhecimento, nós criamos um mecanismo de 
reaproveitamento da água que é gerada na produção de cal. Essa água é reaproveitada, ela 
é tratada e reaproveitada. Bem como, também, sistemas movidos à energia solar, que 
minimizam o uso de água. Geração de energia na produção de gases. 

• Entrevistado 2 – (E2) – Coordenador Segurança e Meio Ambiente da Empresa B 
[...] Todos os nossos novos investimentos que são feitos na área de produção levam conta 
sempre à redução desses indicadors de meio ambiente.  

• Entrevistado 3 – (E3) – Gerente de Projetos da Empresa C 
[...] Não diria investimento, mas existe uma preocupação quanto à reciclagem de papel, de 
plásticos. Nós temos, no nosso ambiente de trabalho, cestos de lixo destinados para 
material orgânico, para papel, para plástico. Não sei... O investimento que eu conheço foi 
nesse sentido: de educação... Retroalimentar a pessoa com o objetivo de direcionar os seus 
inservíveis para locais desses cortes. 

• Entrevistado 4 – (E4) – Gerente de Suprimentos da Empresa D 
[...] A gente, por exemplo, faz a compra de um produto químico de um fornecedor, que a 
gente está desenvolvendo com ele a possibilidade de utilização de embalagens retornáveis. 
A gente vai ter um investimento inicial, que a gente está negociando, talvez, em dividir 
esse custo com o fornecedor. Mas, aí, a gente vai deixar de ter embalagens descartáveis e 
vai ter um investimento inicial, mas ele vai se pagar, aí, na nossa primeira analise, em 
menos de um ano. E vai atender, aí, algumas exigências do grupo em relação a meio 
ambiente. 
[...] A gente tem alguns projetos e programas de eficiência da empresa para os casos, de 
iniciativas privadas no nível Brasil e nível mundial de redução de água, redução de 
emissão de poluentes, reaproveitamento de resíduos do processo produtivo. 

• Entrevistado 5 – (E5) – Gerente Industrial da Empresa E 
[...] na área produtiva o que a gente vê, além da questão ambiental, a gente visa custos. E, 
hoje, um dos principais custos, principalmente na área operacional da empresa é a energia 
elétrica. Então, nós procuramos sempre direcionar os nossos investimentos para melhorar 
esse custo energético. Quando eu digo energia seria não só energia, mas também os 
demais, água. Otimizar esses custos para que haja um menor custo e um melhor 
aproveitamento dessas fontes energéticas. 
[...] anualmente nós fazemos um planejamento nas áreas que vamos fazer os 
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investimentos. Eu diria para você que nessa parte ambiental e a parte de segurança, a 
empresa obtinha uma verba bem, eu diria generosa, com relação a isso. 

• Entrevistado 6 – (E6) – Gerente de Logística da Empresa F 
[...] eu acredito que com novas tecnologias, ou seja, as novas plantas que a gente tem 
adquirido têm buscado exatamente essa questão. Menor ruído, porque tem a questão da 
comunidade, a gente sempre está ao redor de uma comunidade, então, a gente tem que 
buscar isso. A questão eficiência, por exemplo, na utilização da água, da energia. Então, 
eu diria para você que inclusive nós temos ate um exemplo aqui no Site F, onde a gente 
parou uma planta, porque é uma planta muito antiga e muito ineficiente. Ela produz com 
alto custo de energia, ou seja, ela consome muito mais energia, consome muito mais água 
e faz muito mais ruído. Então, diante disso, a própria empresa optou para comprar uma 
nova planta, com uma tecnologia totalmente diferente, mas visando exatamente obter esse 
melhor indicador, ou seja, para que a performance dessa planta fosse melhor. 

• Entrevistado 7 – (E7) – Engenheiro Processos da Empresa G 
[...] Há coisa de dois anos nós investimos uma quantia interessante de dinheiro em uma 
das caldeiras. De três, nós escolhemos uma, que tem em si já dois projetos de eficiência 
energética, com ganhos importantes em termos de redução de emissão de CO2. Redução 
e, portanto, retorno financeiro no consumo de gás natural. E investimos então, nesta 
calceira, um projeto absolutamente pioneiro no Brasil, de fato, pelo meu conhecimento é a 
única caldeira no Brasil que tem este projeto de redução de emissão de NOX. 

• Entrevistado 8 – (E8) – Supervisor SH&E da Empresa H 
[...] a gente realmente faz fortes investimentos, não tem problemas com isso. Então, eu 
acho assim, quando parte da gerência, da alta direção, as coisas ficam mais fáceis. 
Na verdade, nós temos o que a gente chama de projeto de eficiência. Então, todo ano a 
gente trabalha sobre esses projetos de eficiência. [...] Esses projeto são estabelecidos no 
final do ano, para você implementar durante o próximo ano e também para avaliação do 
capital, do budget para o próximo ano. Então, a gente tem investimento todo ano sobre 
esses projetos de eficiência. 
Na verdade, eles são assim: projetos que tragam retorno daqui a dois anos, eles já são 
aprovados de imediato. [...] Agora, projetos que passam de dois anos, ele é avaliado, 
coloca na planilha durante o ano. Nós fazemos uma reunião no final do ano, onde tem a 
alta direção e cada um vai explicando o seu projeto. E dali, já existe um capital para o 
próximo ano e tenta se priorizar aqueles mais importantes, mais vantajosos. 

 

4 – Eco-design e Logística Reversa 

• Entrevistado 1 - (E1) – Gerente de Logística da Empresa A 
[...] cilindros têm um tempo útil de aproveitamento e, após isso e mediante a um lado 
técnico, podem ser descartados. Esse descarte, hoje, segue normas de segurança e nós 
contratamos empresas especializadas para o descarte. Para evitar que haja contaminação 
do solo, para evitar que haja qualquer dano ao meio ambiente.  
[...] O nitrato sólido fica armazenado em sacarias num galpão. Pode causar explosão, pode 
causar danos ao meio ambiente e a população próxima também. Foi feito um processo 
novo, moderno, muito seguro. Foi um investimento que a empresa fez objetivando 
melhorar o processo produtivo, mas com certeza, um ganho ambiental muito grande. 

• Entrevistado 2 – (E2) – Coordenador Segurança e Meio Ambiente da Empresa B 
[...] Um exemplo é a nossa nova planta, [...] onde vai haver, praticamente, a nossa emissão 
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de CO2 vai à zero, porque a gente vai reutilizá-lo e transportar até a nossa unidade para 
engarrafamento. Além disso, isso contribui para redução de energia elétrica e água do 
sistema. 

• Entrevistado 3 – (E3) – Gerente de Projetos da Empresa C 
Nas grandes empresas que nós temos plantas de produção [...] existe um trabalho conjunto 
no tratamento de efluentes, no tratamento de fumaça [...] emissões de poluentes. Existe 
um trabalho conjunto. Não sei a amplitude desse, porque é muito localizado. 
[...] o flúor, por exemplo, que é um produto que nós comercializamos com umas 
necessidades especiais; de alto risco. E que você não tem, no Brasil, um local de descarte 
desse produto. E o custo para Empresa C acaba absorvendo para atendimento ao cliente é 
muito grande, porque ela tem que mandar esse produto para fora para descartar. A própria 
embalagem, o próprio cilindro para descarte interno é um impeditivo. Mas que nós, como 
fornecedores, assim como as empresas de celulares tem a sua obrigatoriedade com o 
descarte das bateriais, nós temos a obrigatoriedade com descarte de produtos de alto risco. 

• Entrevistado 4 – (E4) – Gerente de Suprimentos da Empresa D 
[...] eu acho que o mesmo nível de exigência que eu faço para os fornecedores com os 
quais eu tenho contato constante, eu acho que com atenção especial à questão de 
inovação, à questão de meio ambiente, à questão da qualidade, enfim, pontualidade de 
entrega, atendimento, principalmente reputação da empresa no mercado em relação à 
questão de saúde, segurança e meio ambiente que, para nós, aqui, é quase que um dogma. 
Acho que tem que ser exigido não só dos fornecedores, como dos clientes também. 
[...] Usar equipamentos mais modernos que consomem menos energia. Enfim, existem 
inúmeros projetos. E, muitas vezes, isso é negociado com o cliente. E esse, talvez, seja um 
dos grandes diferenciais da nossa empresa: de oferecer essas soluções inovadoras, que 
estão muito voltadas para meio ambiente. A gente vê que os clientes... A gente vê pelos 
nossos colegas aí da área comercial que, cada vez mais, os clientes têm dado importância 
para isso. 
[...] uma unidade industrial nossa que faz reparo de alguns equipamentos. E a gente utiliza 
isso para fazer tipo um reaproveitamento de equipamentos usados que estão em clientes 
ou que estão há muito tempo parados, para colocar isso no mercado novamente para a 
gente utilizar. 

• Entrevistado 5 – (E5) – Gerente Industrial da Empresa E 
[...] nós tratamos os nossos clientes e os nossos fornecedores como parceiros. Então, há 
uma sinergia entre as empresas e isso sempre é muito bem-vindo. Eu vou citar um 
exemplo, que é o nosso principal cliente nesta unidade aqui, que é o Cliente E. O Cliente 
E é uma empresa que se preocupa muito com a parte ambiental. E isso, há constante troca 
de informações das duas áreas, principalmente na parte de recursos ambientais, 
aproveitamento de energia, de água. Enfim, é uma sinergia entre as empresas. 

• Entrevistado 6 – (E6) – Gerente de Logística da Empresa F 
A gente tem alguns exemplos, até mesmo com o Cliente F, a gente antigamente fazia 
entrega de líquido, o caminhão ia de duas a três vezes por dia, dentro do site dele. E hoje, 
a gente instalou uma máquina, uma máquina que produz o produto lá dentro. E isso, além 
de minimizar o trafego de caminhões, até mesmo a questão da poluição, faz com que ele 
consiga ser um pouco mais, tenha segurança no recebimento dele e ele consegue, 
inclusive, obter econômias com relação a esse assunto. 

• Entrevistado 7 – (E7) – Engenheiro Processos da Empresa G 
[...] a embalagem que envolvia o produto tinha problemas. E nós conseguimos uma 
melhoria brutal há mais ou menos seis, sete anos, reduzindo tremendamente as 
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reclamações com a embalagem. [...], ou seja, deixamos de gerar embalagens defeituosas, 
deixamos de trazer o produto de volta à planta, reembalar o produto. Isso já não existe 
mais, acabou. Esse é um aspecto interessante dentro de um produto final. Não é só aquilo 
que o produto se presta, é aquilo que vem com o produto. 
[...] contempla duas tecnologias bastante inovadoras: uma é uma tecnologia de baixa 
emissão de NOX no queimador, que é uma tecnologia madura fora do Brasil, no primeiro 
mundo, mas ainda está em implementação no Brasil. Associada a uma requeima de gases, 
que é uma tecnologia em implementação fora do Brasil, inxistente no Brasil. Pois a 
Empresa G foi pioneira a tal ponto, de colocar essas duas tecnologias combinadas, 
gerando benefícios... Assim, 81% de redução é uma coisa que ninguém tem no Brasil, é a 
caldeira que energeticamente, em termos de capacidade energética, menos gera NOX no 
Brasil todo. 

• Entrevistado 8 – (E8) – Supervisor SH&E da Empresa H 
[...] vende soluções também e juntamente com a venda do produto em si, ela também 
vende serviços. Então, o serviço que ela vende é fazer a instalação do próprio 
equipamento da Empresa H, tecnologia da Empresa H para dosar lá, fazer o controle, 
monitoramento daquele efluente. Então, existem equipamentos que fazem esse tipo de 
leitura online, vamos colocar assim. Então, eu sei que tem algumas tecnologias da 
Empresa H utilizadas em caldeiras, torres de resfriamento. Então, toda hora você está 
medindo online mesmo, todo o tempo, a qualidade da água da caldeira, por exemplo. E 
automaticamente já vai fazendo essas adições do produto H, para poder corrigir esse PH 
da água, a corrosão em si. 
A nossa logística reversa se trata sobre a embalagem. [...] Agora, a embalagem, a gente 
faz esse retorno. Não são todas as embalagens, são embalagens específicas, são aquelas 
que a gente trabalha com os IBCs de mil litros. Agora, bombonas, tambores, não fazem 
esse tipo de logística de retorno. 
Bom, muitos clientes nos ligam aqui, solicitando que a gente informe a eles como fazer 
esse descarte, porque realmente não sabem como realizar esse descarte. Diferente dos 
agrotóxicos, as nossas embalagens podem ser reprocessadas, recicladas. Então, a gente 
procura informá-lo que leve para uma pessoa que faça reciclagem, que esteja homologada 
com os órgãos ambientais. 

 

2. Perfil Verde 

1 – Reatividade Corporativa 

• Entrevistado 1 - (E1) – Gerente de Logística da Empresa A 
[...] é buscar a contratação de um transportador que tenha a certificação SASSMAQ, 
porque essa é a primeira premissa, e acompanhar a validação da certificação, a revalidação 
da certificação, porque ela tem validade para dois anos. E, não só o SASSMAQ, não só a 
certificação do SASSMAQ, mas também a revalidação das licenças ambientais. Isso 
significa que o transportador está sendo avaliado por um órgão oficial e que atende as 
exigências. 

• Entrevistado 2 – (E2) – Coordenador Segurança e Meio Ambiente da Empresa B 
[...] atender o nosso sistema regulatório que existe no Brasil. Fora isso, as determinações 
do nosso grupo, que são fortes, muito fortes nessa parte ambiental. 
Ela detecta e minimiza através de auditorias feitas anualmente nas unidades, que isso é um 



 

 

288 

1 – Reatividade Corporativa 

ponto levado em conta. Fora isso, as licenças de operações: como são tratados os nossos 
recicláveis, os nossos passivos. Isso é cobrado fortemente das unidades. Além disso, 
temos dentro do sistema de gestão, há o controle através de mapas de conformidade. Onde 
os pontos mais importantes das leis são sempre controlados para as unidades. 

• Entrevistado 3 – (E3) – Gerente de Projetos da Empresa C 
Acho que toda empresa objetiva lucro. Eu acho que o aspecto principal é a redução do 
custo. Ir buscar sempre um produto que não agrida o meio ambiente, sem que isso interfira 
no custo e no resultado da empresa. Porque não adianta, também, a gente ser hipócrita 
aqui e dizer que eu vou pagar dez vezes mais caro porque aquele produto não agride o 
meio ambiente, sabendo que o objetivo principal da empresa é o lucro. 
Nós temos um órgão dentro da empresa que é um sistema de gestão industrial, o setor de 
gestão industrial, com uma equipe bastante competente e com certeza acompanhando 
legislação, acompanhando noticiário, sei lá, informações gerais, ai. Eu acho que é a forma 
que ela utiliza para detectar e minimizar os seus riscos ambientais. E aplicando, lógico, 
aquilo que ele vê como interessante. 

• Entrevistado 4 – (E4) – Gerente de Suprimentos da Empresa D 
[...] Tem uma classificação daquilo que é mandatório, que é um código de conduta, aquilo 
que é uma norma do grupo. E, por exemplo, essas questões de trabalho escravo, de 
questão de meio ambiente, empresas que, constatadamente, são empresas que têm uma 
atividade que não leva em consideração as questões de segurança, saúde e meio ambiente, 
a gente até chega a descartar do nosso portfólio de empresas parceiras ou de empresas das 
quais a gente adquire produtos. 

• Entrevistado 5 – (E5) – Gerente Industrial da Empresa E 
[...] a Empresa E é uma empresa que preza muito a sua imagem. Como ela presa muito a 
sua imagem, ela procura estar sempre em conformidade com os requisitos legais. O que 
são os requisitos legais? Não só na parte ambiental, como na parte pessoal de todos os 
seus funcionários. Então, nós temos todos os certificados e aprovações dos órgãos 
comprotamentais, tipo ABIQUIM, Polícia Federal, Polícia Civil. Então, ela é regimentada 
por isso. 
[...] como eu falei, nós não temos quase descarte. Então, um possível descarte, vamos 
supor, de uma obra civil, nós procuramos empresas idôneas. E nós temos o Cadri, que é 
um certicado de organismos estaduais, que todo o resíduo que for retirado de uma 
determinada unidade tem um destino certo ou um aterro sanitário, devidamente 
qualificado ou uma possível queima, de uma incineração disso. 

• Entrevistado 6 – (E6) – Gerente de Logística da Empresa F 
[...] Eu diria que sem dúvida nenhuma a questão legal primeiro ela tem que ser levada em 
conta, até para que a gente consiga evoluir, a questão do investimento, sem dúvida 
nenhuma... Na questão das operações internas está muito ligado ao SASSMAQ. Então, a 
gente tem que ter esse controle interno, até para estar habilitado a transportar, 
principalmente as empresas que se preocupam em transportar produtos químicos. [...] Os 
transportadores são muito, muitos deles, na verdade, eles só reagem quando vira lei. 
Infelizmente essa é uma verdade... 

• Entrevistado 7 – (E7) – Engenheiro Processos da Empresa G 
[...] eu tenho na minha chácara uma cisterna de 25 mil litros, que capta água da chuva e 
uma cisterninha de mil litros, que capta água residual. Eu gastei com esse projeto, do meu 
bolso, óbvio, mais ou menos R$ 12 mil [...] Quando estava em uma discussão, em uma 
roda de discussão, quando a gente estava falando sobre qual seria o futuro imobiliário, por 
exemplo, do Município G, eu comentei o quanto eu gastei. E o comentário geral foi o 
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seguinte: “Mas, claro, você colocou mais custos.”. 
Esse foi o meu ponto de frustração, eu falei: “Puxa vida, nós somos gestores ambientais, 

cabe a nós encontrarmos mecanismos que façcam com que este meu custo se reverta em 

benefício para mim.”. 
• Entrevistado 8 – (E8) – Supervisor SH&E da Empresa H 

[...] contamos com uma empresa focada em legislação ambiental. Então, nós temos esse 
fornecedor. Ele está sempre acompanhando as novas legislações que entram no mercado e 
focado em indústria química. [...] Ele faz uma filtragem na parte legal, aplicada à industria 
química  e passa esse feedback para a gente. Então, a gente avalia, para ver se aquela 
legislação encaixa realmente na Empresa H ou não. Se encaixar já toma as ações que é 
para serem tomadas. Para evitar que você esteja fora... 

 

2 – Pró-Atividade Corporativa 

• Entrevistado 1 - (E1) – Gerente de Logística da Empresa A 
[...] E, na área de distribuição, existem ganhos ambientais sim, porque os veículos são 
garndes emissores de poluentes. [...] Nós temos equipamentos que são movidos à energia 
elétrica, principalmente energia elétrica, que é um dos maiores insumos que nós temos, 
inclusive na compressão de gases. [...] mas mais especificamente nos transportadores é 
exigir que eles cumpram o plano de manutenção preventiva. Porque, se ele cumprir o 
plano de manutenção preventiva dos veículos, com certeza nós teremos veículos melhor 
preparados e menos poluentes. 

• Entrevistado 2 – (E2) – Coordenador Segurança e Meio Ambiente da Empresa B 
Eu acho importante porque a imagem da empresa sempre vai ficar associada com o meio 
ambiente. E, isso dá muita credibilidade perante aos nossos clientes. E um fator 
importante que eles levam em conta no mundo atual é a parte da sustentabilidade e, ao 
mesmo tempo, de preservação ao ambiente. 
As principais ações ambientais são sempre voltadas na redução dos nossos, não falo 
passivo, mas a melhoria no nosso processo. Todos os nossos projetos têm como foco a 
redução dos recursos naturais utilizados, de alguma forma, o reutilizando para o consumo 
no sistema. 

• Entrevistado 3 – (E3) – Gerente de Projetos da Empresa C 
[...] existem critérios no programa de Atuação Responsável muito pesados e muito 
importantes para a credibilidade da empresa. 

• Entrevistado 4 – (E4) – Gerente de Suprimentos da Empresa D 
Bom, eu não conheço de todas as áreas, mas eu diria para você que a empresa tem um 
perfil bastante conservador. E se eu tivesse que dizer, eu diria que as nossas normas 
internas são bem mais rigorosa que as normas de legislação do país. Até porque nós 
estamos no mundo inteiro e eu entendo que o grupo adota as boas práticas e aqueles países 
que estão em uma fase de desenvolvimento melhor do que os demais e traz essas práticas 
para todas as empresas no mundo inteiro. 

• Entrevistado 5 – (E5) – Gerente Industrial da Empresa E 
[...] o principal reconhecimento é de a sociedade enxergar a empresa como uma empresa 
que se preocupa com o meio ambiente e qualidade de seus produtos. 
As principais ações, eu acho que seria aquilo como eu disse antes, a preocupação com a 
sociedade, a população. Então, a Empresa E faz constantemente programas, divulga nas 
nossas filiais uma conscientização do meio ambiente, da preservação das áreas verdes. Se 
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2 – Pró-Atividade Corporativa 

você puder, se você conhece a nossa empresa, você vai olhar que praticamente em todas 
as unidades nossas, nós temos uma grande porcentagem de área verde. 

• Entrevistado 6 – (E6) – Gerente de Logística da Empresa F 
[...] é a questão da produtividade, sem dúvida nenhuma, a questão da credibilidade, a 
gente ganhar credibilidade com o nosso cliente. Isso é um bem imensurável, a gente não 
consegue nem mensurar esse tipo de coisa. Então, para mim, o fator principal seria a 
credibilidade. 
É engraçado, porque o meu cliente, hoje, não é a pessoa com quem a gente fecha o 
contrato, é o usuário. Então, ele inclusive na minha pesquisa, ficou muito evidenciado e 
muito claro isso, porque o custo é a ultima coisa que ele se preocupa, ele se preocupa 
muito mais com relação à qualidade no atendimento, se você está respondendo sempre 
que ele precisa. Então, o custo para ele entra aqui muito depois. 

• Entrevistado 7 – (E7) – Engenheiro Processos da Empresa G 
[...] você tem o scorecard da empresa, que vai cascateando e você aplica o PDCA a esse 
scorecard, porque você não pode ter scorecard sem indicadores. E os indicadores, por 
exemplo, ambientais são sinérgicos às metas da empresa. 
[...] Existe uma certa cultura, que tem o seu produto final e tem o seu resíduo. Pois existe 
um esforço entre a Empresa G e esse determinado cliente, de fazer com que esta cultura 
seja tão otimizada a ponto de aumentar o rendimento. 

• Entrevistado 8 – (E8) – Supervisor SH&E da Empresa H 
[...] é econômico e de imagem também. 
[...] para a Empresa H são os projetos de eficiência, voltados para reduções, que isso tem 
tanto um ganho econômico, como o próprio ganho social também. Você deixa de 
consumir matérias primas ou dexia de fazer um consumo consciente, sustentável. E a parte 
da conscientização do pessoal. Do próprio funcionário. Não só fazer a parte ambiental 
aqui, como em casa também. 

 

3. Desempenho 

1 - AMBIENTAL 

• Entrevistado 1 - (E1) – Gerente de Logística da Empresa A 
[...] Os indicadores mostram, apontam para uma direção, que é comparada com aquilo que 
é executado. A gestão de saúde, segurança e meio ambiente, visa eliminar, ao máximo, 
registros de anomalias. Quando essas anomalias acontecem, dentro de um ano onde nós 
estabelecemos um objetivo para não incidência de anomalias e elas acontecem, significa 
que é hora de revermos os indicadores. E nós fazemos isto anualmente. 

• Entrevistado 2 – (E2) – Coordenador Segurança e Meio Ambiente da Empresa B 
[...] o número de autuações é um indicador importante que nós temos. Fora isso, o 
acompanhamento. O acompanhamento mensal do consumo de energia elétrica, água e 
outros como logística reversa. 

• Entrevistado 3 – (E3) – Gerente de Projetos da Empresa C 
Nosso consumo de água é grande nas nossas usinas para tratamento dos nossos efluentes, 
porém são águas de reuso, não água potável. [...] Na água de consumo diário nosso, houve 
uma redução de 20% do consumo. 
[...] O acompanhamento da auditoria SASSMAQ eu acho que é importante. Eu acho que o 
controle de efluentes da empresa é um fator importante, o controle de emissões, são itens 
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1 - AMBIENTAL 

que dá para a gente acompanhar. 
• Entrevistado 4 – (E4) – Gerente de Suprimentos da Empresa D 

[...] A gente faz essa avaliação periódica dos fornecedores, compra de fornecedores que 
são certicados ISO. E a gente tem, por exemplo, algum... Economia de água em algumas 
usinas, economia de energia elétrica usando equipamentos que tenham uma boa 
manutenção, sejam equipamentos novos. [...] a gente comprou um equipamento 
recentemente, no qual a gente fez uam avaliação do consumo de água, do consumo de 
energia. Além de considerar o preço que estava sendo ofertado por esse equipamento, nós 
comparamos os diversos equipamentos, as diversas empresas que estavam concorrendo 
nesses quesitos de economia de energia, de água.  

• Entrevistado 5 – (E5) – Gerente Industrial da Empresa E 
[...] Quando eu digo reciclado são plásticos. Baias para lixos de ferro e baias para lixo de 
óleo, que é um grande contaminante. Porque se você não tiver um cuidado grande com 
esse óleo, você pode prejudicar o solo. Então, nós temos empresas especializadas para 
retirar cada tipo de mateiral. Um exemplo: nos temos na região do polo aqui, uma empresa 
que só cuida para a retirada do óleo. Esse óleo, a Empresa E, além de ele fornecer o 
destino e o Cadri, nós fazemos uma visita mensal ou bimestral de como essa empresa está 
junto aos órgãos ambientais. 

• Entrevistado 6 – (E6) – Gerente de Logística da Empresa F 
Isso está muito ligado aos próprios objetivos, às diretrizes, à política de gestão da 
companhia. Ela tem, inclusive, nos objetivos, eu acho que no objetivo quatro, se não me 
engano, que ela fala sobre proteger o meio ambiente, objetivando o crescimento 
sustentável. Então, está arraigado na própria política da empresa, da companhia. 

• Entrevistado 7 – (E7) – Engenheiro Processos da Empresa G 
[...] vários projetos trazem retorno financeiro. Entretanto, não são os únicos projetos. 
Existem aqueles que têm um custo maior. A Empresa G investe no meio ambiente, 
também investindo em projetos que possam eventualmente aumentar o seu custo, claro 
que tem que ser uma coisa controlada, mas que dê um retorno ambiental e que isso possa 
ser utilizado depois. 

• Entrevistado 8 – (E8) – Supervisor SH&E da Empresa H 
Aqui a gente trabalha em relação aos indicadores de água, energia, isso é mais fácil de 
captar. E a parte de reciclados, você vê a consciência do pessoal nessa demanda de 
reciclados. 

 

2 - ECONÔMICO 

• Entrevistado 1 - (E1) – Gerente de Logística da Empresa A 
Dois mil e oito, para a Empresa A, foi um ano muito bom. Porque nós vimos um processo 
de crescimento muito grande, o que propiciou, inclusive, o desenvolvimento de muitos 
projetos de crescimento. E nós fomos atropelados pela crise no final de 2008, quando nós 
chagamos lá em outubro, novembro. E, de lá para cá, os resultados em 2009 foram ruins, 
mas nós conseguimos manter a carteira dentro do nível estável. E 2010, hoje, na verdade, 
ainda não se equilibrou com o ano de 2008. Então, eu diria que há um certo um equilíbrio 
mas com pespectivas de melhoria. 
Nos aumentamos o head count dessa companhia com a expectativa de melhorias. Então, a 
Empresa A, na verdade, investiu em mão de obra visando à retomada do crescimento. 
Com a crise nós não chegamos a perder mão de obra. 
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2 - ECONÔMICO 

• Entrevistado 2 – (E2) – Coordenador Segurança e Meio Ambiente da Empresa B 
Na verdade, houve os dois: houve tanto o crescimento de mercado, como o crescimento 
do ganho de fornecedor, de novos clientes. 
Houve o crescimento do número de empregados também. 
[...] foi entre 5% e 10%, mais ou menos o nosso crescimento. 

• Entrevistado 3 – (E3) – Gerente de Projetos da Empresa C 
Um dos objetivos da empresa é dobrar de faturamento nos próximos quatro anos. 
Cresceu mais que os nossos concorrentes. 

• Entrevistado 4 – (E4) – Gerente de Suprimentos da Empresa D 
Se a gente pegar o ano de 2010, ainda não sei te falar porque o resultado não está fechado. 
Mas em relação ao ano passado, o ano de 2009, a gente teve um crescimento, eu diria que 
de 5% a 10%. 

• Entrevistado 5 – (E5) – Gerente Industrial da Empresa E 
[...] em linhas gerais nós tivemos um crescimento considerável em volume de vendas. 
Dois anos para cá, a Empresa E teve um aumento significativo de novos funcionários, em 
função das novas plantas, dos novos negócios que a empresa coletou no Brasil. 

• Entrevistado 6 – (E6) – Gerente de Logística da Empresa F 
[...] a gente tem ganhado market share ano após ano.  
[...] está aliado a um aumento de consumo, a um aumento da demanda e principalmente a 
maior necessidade de controles. A gente precisa cada vez mais ser mais produtivo, mais 
eficaz. Então, isso demanda mão de obra, isso demanda pessoas. 

• Entrevistado 7 – (E7) – Engenheiro Processos da Empresa G 
O market share, pelo que eu sei, ele permanece constante. Mas, existe uma iniciativa 
muito legal na Empresa G, que é dividir essa informação formalmente, através de 
reuniões, inclusive através da mídia interna, do business que a gente tem. O panorama é 
bastante favorável à Empresa G. Mas, números eu não posso te dizer, posso te passar 
apenas a percepção. 

• Entrevistado 8 – (E8) – Supervisor SH&E da Empresa H 
[...] tínhamos um processo na fábrica e utilizava bastante vapor e consequentemente gás 
natural para a produção do vapor. E foi colocado um equipamento no qual você não 
precisaria evaporar um filtro. E você conseguiria concentrar o produto sem utlização do 
vapor. 

  

3 - OPERACIONAL 

• Entrevistado 1 - (E1) – Gerente de Logística da Empresa A 
[...] o maior benefício que traz, eu não sei dizer se em ganhos financeiros, mas a empresa, 
obviamente, atuando dessa maneira trabalha de forma preventiva. E isso vai fazer com que 
ela evite, no futuro, problemas ligados a órgãos regulamentares ou regulamentadores do 
meio ambiente. 

• Entrevistado 2 – (E2) – Coordenador Segurança e Meio Ambiente da Empresa B 
[...] geralmente quando os nossos projetos não são internos, eles tratam de melhorar a 
nossa cadeia. Então, isso beneficia tanto o nosso cliente como a nós. 
Acompanhando os nossos indicadores, houve uma queda de energia elétrica de mais ou 
menos, se a gente considerar entre usinas e filiais numa média, uma média de 3% ao ano. 
Da água a mesma coisa também. Houve uma redução de consumo da água nas unidades, 
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3 - OPERACIONAL 

através de projetos que contribuíram para a redução. E, fora campanhas dentro das nossas 
unidades de conscientização de consumo da água. 

• Entrevistado 3 – (E3) – Gerente de Projetos da Empresa C 
A energia elétrica é o principal insumo das empresas de gases. Decrescer em consumo 
pode ser decrescer em faturamento. Não existe como você criar um produto que substitua 
a energia para a nossa finalidade. 

• Entrevistado 4 – (E4) – Gerente de Suprimentos da Empresa D 
[...] Existe o comitê diretivo e o comitê de qualidade onde são dicutidas as estratégias, 
onde são boladas essas questões de indicadores e quais indicadores vão ser medidos, de 
forma que isso tenha uma penetração, uma capilaridade grande para chegar no nível 
operacional. E as pessoas são medidas em relação a isso na política de desempenho que 
afeta, inclusive, remuneração por resultados. E muita dessa remuneração por resultado 
está vinculada a metas de qualidade que têm que ser cumpridas. Caso contrário, não tem 
nenhum plano de bonificação e de atendimento de meta. 

• Entrevistado 5 – (E5) – Gerente Industrial da Empresa E 
Eu diria para você que com a nova implantação desta nova unidade, que a Empresa E, 
como eu falei, ela busca sempre otimizar os seus consumos e isso otimiza também os seus 
custos, eu diria para você que antes da nova unidade... Estou falando da nova unidade da 
Empresa E, nós tivemos uma economia, um ganho em termos de porcentagem, na ordem 
de 20% a 25%. 
[...] No nosso último levantamento nós tivemos uma redução do consumo de água com a 
otimização dessa nova planta, na ordem de 10% a 12%. 

• Entrevistado 6 – (E6) – Gerente de Logística da Empresa F 
[...] A gente tem reuniões mensais onde a gente trata de vários aspectos, desde aspecto 
operacional, até o aspecto administrativo. Então, a gente procura muito abordar em 
relação a esse assunto, com conversas relâmpagos, a gente tem campanhas de segurança, 
campanhas de qualidade e tudo está muito ligado. Então, a gente faz isso acontecer através 
de campanhas mesmo. 

• Entrevistado 7 – (E7) – Engenheiro Processos da Empresa G 
[...] se a gente olhar energia elétrica, nós tivemos investimento na planta. Então, 
aumentamos a quantidade de motores, de consumidores de energia. Então, absolutamente 
a energia elétrica subiu. Agora, vamos falar de energia térmica, a geração de vapor em 
função de gás natural, caiu. Nós tivemos vários projetos de eficiência energética, a energia 
está aí, disponível. Muita energia está sendo desperdiçada. Muita energia desperdiçada 
pode ser reutilizada. Nós fomos atrás dessa energia disponível, desperdiçada, que poderia 
ser reutilizada. Com isso, quando você faz isso, você reduz o consumo de gás natural, 
porque você reaproveita a energia. Portanto, a energia térmica caiu. 

• Entrevistado 8 – (E8) – Supervisor SH&E da Empresa H 
[...] os IBCs de mil são retornáveis. Na verdade, essas embalagens não são de propriedade 
da Empresa H, são de um fornecedor. Então, ele faz todo esse controle sobre as 
embalagens dele. A Empresa H carrega o produto, informa o número lá, lança a nota e 
envia para o cliente. E ele faz o follow up com o cliente se o produto já foi consumido ou 
não, para poder fazer essa busca da embalagem. 
Nos dois últimos anos, pode colocar 5% a menos, energia elétrica. E gás houve um 
decréscimo significativo se uns, eu não me recordo agora, mas eu acho que na casa de 
seus 30%. Porque foi implementado um projeto de eficiência nisso. 
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APÊNDICE P – Questionário submetido aos especialistas  

 
 

         

 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 

 
 
 

Prezado Senhor / Senhora, 
 
Esta pesquisa tem como objetivo verificar os fatores relevantes da gestão ambiental de sua 
empresa. Entender este assunto é complexo e exige arcabouço teórico para ser compreendido. 
Assim, gostaríamos de conhecer um pouco mais sobre a gestão ambiental praticada pela sua 
empresa. 
 
Esclarecemos que o interesse da pesquisa é exclusivamente acadêmico, por isso todas as 
informações serão utilizadas estritamente para esse fim. Sua colaboração é muito importante 
para o sucesso de nossa pesquisa e, por conseguinte, a ampliação da fronteira do 
conhecimento. 
 
Os resultados da pesquisa serão retornados à comunidade acadêmica, mediante a publicação 
de trabalhos acadêmicos, tão logo esteja concluída. 
 
Antecipadamente agradecemos sua atenção. 
 
 
 
 
Fábio Ytoshi Shibao 
Doutorando em Administração de Empresas 
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 
Fone: (11) 5509-8334 - Celular: (11) 9998-1362.   
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APÊNDICE Q – Compilação, síntese e resultado dos especialistas 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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APÊNDICE R – Questionário final 
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APÊNDICE S – Internet, Web, Correios Eletrônicos e Grupos de Discussão  

 

A Internet é uma rede capaz de interligar todos os computadores do mundo, através 

de um processo que atende pelas siglas TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet 

Protocol) em português Protocolo de Controle de Transferência / Protocolo Internet), isto é, 

conectar máquinas de diferentes tipos, sejam eles PC’s, Mac’s e Unix. 

Máquinas de alta capacidade, com grande poder de processamento e conexões 

velozes (servidores) controladas por universidades, empresas e órgãos do Governo estão 

conectadas e organizam a Internet em forma de uma teia, onde o usuário conecta-se a um 

computador ligado à Internet em sua cidade que está concetado a uma máquina em outro 

Estado ou país e vai traçando uma rota até chegar ao destino final, conforme apresentado na 

Figura 18.  

 

Figura 18: Fluxograma da mensagem na Internet 
Fonte: O autor 

 

Essa forma de funcionamento permite um funcionamento com custo baixo de 

conexão, onde o usuário paga a ligação local e o seu fornecedor de acesso. Onde esse 

provedor cobra uma taxa mensal de cada usuário para cobrir, entre outros, os custos da 

conexão com a rede. 

1 – Usuário – faz uma 
ligação para o provedor de 
acesso local e envia a 
mensagem 

2 – Provedor de Acesso – 
esta permanentemente 
conectado com outros 
computadores da rede 

3 – Computadores em 
outro continente – ligado 
em outros computadores 
por canais de alta 
velocidade 

4 – Usuário no Japão – 
faz uma ligação para o 
provedor de acesso local e 
recebe a mensagem 
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Um dos serviços da Internet é a Web, a parte multimídia da rede, onde se podem ler 

jornais eletrônicos, fazer compras virtuais, pagamentos de contas e consultas ao banco de 

dados, sendo ainda possível saltar de um lugar para outro na Internet por meio de páginas 

interligadas. A quantidade e a diversidade do conteúdo colocado na Web é tão volumosa que 

é preciso serviços de catalogação para encontrar as informações que se procura, e a maioria 

das home pages essa tarefa fica facilitada com a utilização dos Gophers da Internet, ou seja, 

as ferramentas de busca como o Google, Yahoo etc. 

O correio eletrônico é o meio pelo qual se envia mensagens para qualquer usuário da 

rede, como apresentado na Figura 18. O texto e seus anexos que podem ser arquivos, 

planilhas eletrônicas, apresentações, vídeo, áudio etc. em minutos ou horas, dependendo do 

tráfego e com a vantagem do usuário receptor não necessitar estar conectado para receber a 

mensagem, pois fica armazenada em uma caixa postal eletrônica até que o destinatário resolva 

abrir o envelope digital. 

Para copiar programas gratuitos dos servidores da rede que usualmente estão 

localizados em universidades onde contém todos os tipos de softwares é pelo FTP (File 

Transfer Protocol), principalmente utilitários como anti-virus. 

Finalmente, a Internet sendo uma grande comunidade virtual, e como tal, tem clubes 

que reúnem pessoas com interesses em comum, e são chamados de grupos de discussão e 

podem acontecer como grupos da Usenet que funcionam como quadros de avisos divididos 

por assuntos, e os canais de Chat onde os usuários podem “bater papos” ao vivo em salas 

especiais para cada assunto. 

 


