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RESUMO 

 

LEONARDI, Vilsiane Aparecida.Estratégia ambiental, Recursos e Desempenho: O caso 

de um Frigorífico. 2012. 167p. Dissertação (Mestrado em Administração) -Universidade do 

Vale do Itajaí, Biguaçu, 2012. 

 

Este trabalho apresenta uma avaliação da estratégia ambiental, recursos, desempenho e 

variáveis deficitárias e positivas de uma empresa do setor de frigoríficos a partir da utilização 

de Framework proposta por Sehnem (2011) denominada FAREADO, modificado para incluir 

a percepção dos atores organizacionais em relação à organização e também identificar as 

forças, fraquezas, oportunidades e ameaças ambientais, e através destas variáveis evidenciar 

pontos que requerem melhorias. O estudo consiste em i) Identificar o tipo de estratégia 

ambiental adotada pela organização; ii) especificar os recursos tangíveis e intangíveis; iii) 

apontar os indicadores de desempenho ambiental utilizados pela organização; iv) analisar a 

percepção dos atores organizacionais em relação à situação atual da empresa; v) verificar as 

oportunidades e ameaças ambientais e vi) traçar ações de melhoria com base no plano 

resumido ambiental. A estrutura teórica deste trabalho é composta pelos temas Estratégia 

ambiental, Recursos, desempenho e Modelos Ambientais. Os procedimentos metodológicos 

que nortearam a realização da investigação científica valeram-se da estratégia do estudo de 

caso, de caráter qualitativo, por meio de entrevistas semiestruturadas realizadas com dez 

indivíduos, supervisores e gerentes da empresa, os tomadores de decisão. Depois de coletar os 

dados, realizou-se a análise e discussão para ampliar a compreensão da problemática em 

estudo, cujos dados passaram por uma análise hermenêutica-dialética, tendo como base os 

recortes das falas dos entrevistados.Verificou-se que a empresa investe em aterro sanitário, 

tem uma estação de tratamento de efluentes, trabalha com as boas práticas de fabricação, tem 

um Sistema de inspeção federal interno atuante, possui um sistema de reciclagem e, além 

disso, realiza um trabalho de compostagem da tripa de celulose. Constatou-se que a unidade 

produtiva possui uma estratégia ambiental reativa. Cabe destacar que há uma predominância 

dos recursos intangíveis que são mobilizados para viabilizar a estratégia ambiental, sendo que 

destes recursos os que se referem aos valiosos são marcados pelo comprometimento da 

equipe, o know how dos colaboradores, o amor à camiseta e à empresa, à qualidade dos 

produtos e também há um aspecto tangível que é a água. Quanto aos raros o presente estudo 

mostra que estes são representados pela tradição da empresa, a marca, os temperos 

diferenciados e a compostagem da tripa de celulose; os recursos imperfeitamente imitáveis 

são respaldados pela marca e tradição; e os recursos organizacionais evidenciados pelos 

pesquisados se referem aos métodos de trabalho e a contribuição da fiscalização do Ministério 

da agricultura, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental e o sistema de inspeção federal. 

Foram encontrados pontos deficitários em relação a inexistência de ações voltadas a 

racionalização da água e seu reaproveitamento, e como potencialidade a estação de tratamento 

de efluentes, o aterro sanitário e a otimização do consumo de energia elétrica. Ressalta-se que 

a empresa não possui certificação ISO 14001, mas utiliza indicadores de desempenho como 

fonte de medição. Conclui-se que, apesar da estratégia ser reativa, existe um desempenho 

significativo em relação a economia de energia, e observou-se que a empresa tem como meta 

a redução de custos e o aumento da produtividade e lucratividade. Portanto, para buscar 

formas de ser mais competitiva deve olhar com mais atenção aos recursos que possui, pois 

estes podem ser usados como subsídios para a melhoria da responsabilidade ambiental com o 

propósito de garantir a sustentabilidade. 

   

 Palavras-chave: Estratégia ambiental - Recursos - Desempenho  
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ABSTRACT 

 

LEONARDI, Vilsiane Aparecida. Environmental Resources and Performance Strategy: 

The case of a Meat Processing Plant. 2012. 167p. Dissertation (MBA), University of Vale 

do Itajai, Biguaçu, 2012. 

 

This work presents an evaluation of the environmental strategy, resources, performance and 

negative and positive variables of a meat processing plant, based on the use of the Framework 

proposed by Sehnem (2011) known as FARESPO, modified to include the perceptions of 

organizational actors in relation to the organization, and to identify the environmental 

strengths, weaknesses, opportunities and threats, and through these variables, to show points 

requiring improvement. The study: i) identifies the type of environmental strategy adopted by 

the organization; ii) specifies the tangible and intangible resources, iii) points out the 

environmental performance indicators used by the organization; iv) analyzes the perception of 

organizational actors in relation to the company’s current situation; v) verifies the 

environmental opportunities and threats and vi) outlines action plans for improvement based 

on the summarized environmental plan. The theoretical structure of this work consists of the 

Environmental Strategy, Resources, performance and Environmental Models themes. The 

methodological procedures that guided the achievement of the scientific research used a case 

study strategy, qualified, through semi-structured interviews conducted with ten individuals, 

supervisors and managers i.e. decision makers. After the data collection, analysis and 

discussion were performed, to widen understanding of the problem studied. The data obtained 

were submitted to dialectic-hermeneutic analysis, based on excerpts of the interviewees’ 

speeches. It was found that the company invests in landfill; it has an wastewater treatment 

station; it works with good manufacturing practices; and it operates an internal federal 

inspection system. It also has a recycling system, and performs triple composting of cellulose. 

It was found that the production unit follows a reactive environmental strategy. It should be 

noted that there is a predominance of intangible resources that are mobilized to make the 

environmental strategy possible, and that of these resources, the most valuable ones are 

marked by the commitment of the team, the expertise of the staff, love for the company, and 

the quality of the products, and there is also a tangible aspect, which is the water. As for the 

rare resources, this study shows that these are represented by the tradition of the company, the 

brand, different seasonings, and the triple composting of cellulose. The imperfectly imitable 

resources are supported by the brand and tradition, and organizational resources evidenced by 

researchers relate to working methods and the supervisory role of the Ministry of Agriculture, 

the State Foundation for Environmental Protection and the federal inspection system. Not 

enough points were found in relation to lack of actions aimed at rationalizing the water and its 

reuse, and as a potential effluent station, landfill and optimization of electric power 

consumption. It is highlighted that the company does not have ISO 14001 certification, but it 

uses performance indicators as a source of measurement. It is concluded that although the 

strategy is reactive, there is a significant performance in relation to electric power saving, and 

it was observed that the company seeks to reduce costs and increase productivity and 

profitability. Therefore, to find ways of becoming more competitive, the company should look 

more closely to its resources, as these can be used as subsidies for improving its 

environmental responsibility, and ensuring sustainability. 

  

 Keywords: Environmental Strategy - Resources - Performance 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O crescimento desordenado e o excesso de consumo estão esgotando os recursos 

naturais, essas questões envolvem o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. As 

empresas devem despertar para esse fato e desenvolver estratégias que possibilitem a redução, 

a reciclagem e a reutilização de recursos. Para que seja realizado um trabalho é necessário 

haver sensibilização de toda a empresa, e uma integração da equipe para conseguir mudar essa 

realidade. Além da escassez dos recursos, há o descaso com a remoção de lixo, o 

desmatamento, a poluição de rios e outros problemas que afetam a natureza gerando 

alterações climáticas, destruição da camada de ozônio, erosão do solo, todos esses são temas 

de discussões ambientais presentes em referendos, conferências, códigos e legislação. 

  Dessa situação surgem questionamentos sobre como o ser humano, as empresas e a 

sociedade como um todo podem contribuir para que a degradação dos recursos naturais seja 

minimizada. De acordo com Fraj-Andrés; Martines-Salinas e Matute-Vallejo (2009), a 

degradação dos recursos naturais é um problema atual que requer solução imediata.  

 Tal degradação ocorre devido à falta de conscientização do ser humano e de 

preocupação por parte das empresas públicas e privadas, que priorizam o aumento da 

produtividade e competitividade, e muitas vezes esquecem do fator ambiental, pensando 

somente no desenvolvimento econômico. A preocupação com a questão ambiental deve surgir 

no momento do planejamento das firmas, ou seja, desde a compra do insumo e da matéria 

prima, contemplando fornecedor, processo produtivo até seu consumidor final.  

 Na busca pela minimização do impacto ambiental um dos passos é o descarte e 

tratamento correto dos resíduos, desde seu acondicionamento, coleta, transporte, 

armazenagem, tratamento, e disposição. Caso não ocorra o devido descarte, uma das 

consequências é o acúmulo de um excedente poluidor, que acaba exercendo influência sobre o 

meio ambiente, provocando consideráveis impactos ambientais negativos, tais como a 

deteriorização e o comprometimento das condições de vida e de saúde da população.  

 Por isso as empresas deveriam procurar agir em curto prazo e estabelecer metas para 

longo prazo, incorporando dimensões internas e externas aos processos organizacionais e 

industriais em sua concepção de sustentabilidade (HART, 2005). 

 Stanciu, Lect e Daea (2010) definem sustentabilidade como um processo de 

transformação, no qual a exploração dos recursos, a orientação dos investimentos, o 
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desenvolvimento da tecnologia e a mudança das instituições estão a completar um ao outro e a 

valorizar o presente, mas também têm o futuro potencial de satisfazer às necessidades e 

aspirações humanas futuras.  

 Nesse sentido, as organizações necessitam rever constantemente suas configurações, 

bem como mudar suas estratégias, estrutura, processos e metas (ROSSETTO; ROSSETTO, 

2001). Para que assim possam modificar a realidade da empresa para que influencie a questão 

ambiental. 

 A variável ambiental tem atuado dinamicamente nas considerações estratégicas 

acerca do crescimento organizacional, constituindo temas e oportunidades que vão dando 

forma ao mercado, possibilitando o alcance da vantagem competitiva e a incorporação de 

indicadores que visam reduzir custos e impactos gerados nos processos de produção 

(SARKIS,1995; SHEN, 1995).  

 Para sobreviver em um mundo de recursos limitados, as empresas precisam articular 

estratégias que melhor utilizam os recursos contribuindo para uma redução de custo de 

produção para garantir desempenho e competitividade.  

  A esse respeito, Hart (2005) salienta que as empresas devem ir além das estratégias 

voltadas a cumprir a legislação e, também, adotar a ideia de que é preciso desenvolver 

inovações a fim de elevar a heterogeneidade e as capacidades entre as empresas do setor, em 

consonância com os pressupostos da dimensão ambiental, com foco na sustentabilidade.  

 Mas para que ocorram tais mudanças, os empreendedores devem estar dispostos a se 

importar com o meio ambiente para ter condições de projetar iniciativas. Por isso devem ser 

influentes, capazes de desafiar a resistência dos indivíduos à mudança. Dessa forma, mais 

pesquisas são necessárias no sentido de contribuir com a sustentabilidade, especialmente em 

uma economia de mercado mais focada em lucros. Nesse sentido, os gestores têm um papel 

fundamental de reforçar a sustentabilidade ambiental por meio da colaboração (KURLAND; 

ZELL, 2010).  

 De acordo com Bansal (2005), nos últimos anos, a preocupação com o desempenho 

ambiental tem levado as organizações a se preocuparem com essa questão. O grande desafio 

delas é o de buscar formas de como ser competitivas e sustentáveis ao mesmo tempo e 

compatibilizar o crescimento econômico com a preservação do meio ambiente. Embora possa 

haver desafios os gestores podem encontrar oportunidades. 

 As firmas passam a se reestruturar para se adequarem a uma nova postura, a pressão 

dos stakeholders está cada vez mais acirrada em relação às questões ambientais, contribuindo 

para que as organizações controlem, previnam e sejam inovadoras para buscar a redução do 
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impacto ambiental em suas atividades, através de uma estratégia ambiental que otimize o uso 

dos recursos em prol de um futuro melhor e que reflita em desempenho e, para isso, essa 

busca de novas ações de melhoria voltadas ao meio ambiente deve ser constante.  

 Nesse sentido, inúmeros estudos com proposição de modelos, sistemas e frameworks 

têm sido desenvolvidos por pesquisadores objetivando melhorias nos processos estratégicos, 

com a inserção das variáveis ambientais sem que isso provoque perda de competitividade ou 

prejuízo ao desempenho das organizações. Estruturas que viabilizem análises balizadas por 

rigor científico e que auxiliem as empresas nesta empreitada têm sido propostas, testadas e 

validadas. 

 Entre os estudos, citam-se alguns modelos como o SGADA Sistema de Gestão e 

Avaliação de Desempenho Ambiental proposto por (CAMPOS, 2001), o GAIA 

Gerenciamento de Aspectos e Impactos Ambientais criado por (LERÍPIO, 2001), o ECP o 

modelo Estrutura-Conduta-Performace recomendado por (ABREU, 2001), o PEPSE 

preconizado por (CORAL, 2002), o SICOGEA elaborado por (PFISTHER, 2004) e o MEGA 

indicado por (BEN, 2007). Dentre eles o que se mostrou mais aderente às pretensões do 

presente estudo foi o framework de análise de recursos, estratégia e desempenho de 

organizações o FAREADO de Sehnem (2011). 

 O estudo em questão aborda o cenário ambiental de um frigorífico, doravante 

denominado frigorífico Alfa, considerado no agronegócio um setor poluidor, uma vez que seu 

processo de produção consome muita água, energia, entre outros recursos. 

 Este trabalho busca levantar informações sobre o aspecto ambiental desse frigorífico, 

visando uma melhoria contínua. Acredita-se que através da identificação da estratégia 

ambiental adotada pela organização pode-se verificar a conduta da empresa em relação a essa 

questão. Por utilizar fundamentos teóricos metodológicos com abordagem que envolvem 

recursos tangíveis e intangíveis este estudo pretende estimular estratégias individuais e 

coletivas por parte da empresa e do grupo. Dessa forma, além da busca pela verificação dos 

recursos, o estudo se apoia em indicadores de desempenho que têm como função o 

monitoramento, e a partir da constatação dos fatores internos e externos a empresa poderá 

desenvolver algumas ações de melhoria, traduzindo essas práticas em conhecimento e na 

capacidade de aprender continuamente. Neste novo contexto competitivo, as formas atuais de 

gestão parecem não atender às necessidades e expectativas atuais. Assim sendo, torna-se 

fundamental repensar questões voltadas ao meio ambiente e estipular práticas que despertem a 

todas as partes interessadas. 



16 
 

 

 Compete, assim, a este estudo, gerar uma análise da situação atual da organização 

que pode oferecer subsídios para a melhoria e a ampliação das estratégias ambientais da 

empresa e ao mesmo tempo testar em outra organização o framework proposto por Sehnem 

(2011). Serão sugeridos ajustes caso seja identificada alguma dificuldade de aplicação, 

visando o aprimoramento das práticas ambientais e, ao mesmo tempo o aumento da vantagem 

competitiva. 

  Diante do exposto, o presente estudo enfatiza a seguinte problemática: Como 

identificar recursos, estratégia ambiental, desempenho, variáveis deficitárias e positivas de um 

frigorífico, através da aplicação do framework de análise ambiental proposto por Sehnem 

(2011)? 

 A partir da formulação dessa pergunta, foram definidos os objetivos norteadores do 

trabalho, bem como a justificativa e algumas de suas contribuições para a área em que se 

insere.  

 

1.2 Objetivos da pesquisa  

 

1.2.1 Objetivo Geral  

 

 Evidenciar os recursos, estratégia ambiental, desempenho de um frigorífico, através da 

aplicação do Framework de análise ambiental proposto por Sehnem (2011) e das 

potencialidades, fragilidades, oportunidades e ameaças ambientais, com vistas à formulação 

das estratégias ambientais da empresa. 

  

1.2.2 Objetivos da Pesquisa  

- Analisar a percepção do ator organizacional em relação à situação atual da empresa 

pesquisada; 

- Identificar o tipo de estratégia ambiental adotada pela organização; 

- Especificar os recursos tangíveis e intangíveis, que se referem à variável ambiental, 

usados pela empresa; 

- Apontar os indicadores de desempenho ambiental; 

- Verificar as potencialidades, fragilidades, oportunidades e ameaças ambientais; 

- Sugerir, a partir da aplicação do framework de análise, planos ambientais resumidos. 

  

1.3 Justificativa e contribuições da pesquisa 
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 Entende-se que atualmente a preocupação com a competitividade e a lucratividade 

são fatores cruciais para uma empresa, no contexto de constantes mudanças a dimensão 

ambiental emerge como uma alternativa de respostas a esses desafios. Assim a empresa 

precisa perceber que o estabelecimento de estratégias é fundamental para sua sobrevivência 

em um mundo tão competitivo, e que os recursos que ela possui são primordiais para dar 

sustentação a sua trajetória, bem como os indicadores de desempenho que devem ser 

monitorados e confrontados para que contribuam com o desenvolvimento de práticas para um 

melhor resultado, buscando produzir metodologias coerentes com a realidade organizacional. 

 Apesar de não se tratar de um tema recente, a questão ambiental faz parte do dia a 

dia de cada um, e vem despertando um interesse cada vez maior, por isso, é necessário que se 

pesquise sobre esse assunto e que as contribuições sejam fonte de subsídios para a melhoria 

do nosso planeta e uma forma de conscientização para toda a população. Cabe, assim ao meio 

acadêmico, gerar novas experiências, efetuar novas análises e buscar formas para minimizar o 

impacto que a ignorância sobre o tema pode causar no meio ambiente. 

 É importante uma investigação aprofundada como o estudo de caso, que busca 

respostas para atingir os objetivos traçados e a contribuição através da verificação de 

estratégias, recursos, fraquezas, potencialidade, oportunidade, e ameaças no dia a dia dos 

tomadores de decisão da organização, contribuindo para o desenvolvimento de novas práticas 

para sanar algumas lacunas evidenciadas no seu contexto interno e externo. 

 Com esse diagnóstico as práticas organizacionais podem ser mais bem direcionadas 

para uma gestão mais efetiva, desde que haja a compreensão de todas as partes envolvidas 

para que as estratégias traçadas sejam propícias às estratégias competitivas da empresa. 

 Assim sendo, torna-se fundamental repensar sobre questões ambientais, e provocar 

no leitor o despertar para essa questão de sobrevivência do ser humano, e mostrar que através 

de um aprendizado contínuo, pode ser possível uma mudança de conduta, significativa para a 

sobrevivência. 

 Para obter informações do frigorífico, buscou-se ouvir os especialistas da indústria 

conforme recomendado por Armstrong e Shimizu (2007). A razão para a escolha do segmento 

deveu-se à acessibilidade aos colaboradores entrevistados e ao fato de nenhum estudo de 

caráter ambiental ter sido desenvolvido na empresa anteriormente. O foco desta pesquisa é a 

dimensão ambiental, deixando de fora a dimensão econômica, pois a empresa não autorizou a 

divulgação de dados econômicos, atendo-se, assim, a informações de cunho ambiental. 
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 Dentre os modelos citados, a escolha do FAREADO é justificada por ser um 

framework que consiste em um instrumento de gestão que contribui para a melhoria do 

desempenho da organização produtiva, permitindo a identificação da estratégia utilizada pela 

organização. Além disso, justifica-se por possibilitar a identificação dos recursos tangíveis e 

intangíveis, a verificação do desempenho da organização e também por procurar desenvolver 

uma consciência crítica nas pessoas das organizações que ocupam cargos estratégicos e 

táticos, acerca da adoção de práticas que se coadunam com os princípios da produção com 

minimização de desperdícios e a busca por melhorias do processo produtivo 

(SEHNEM,2011). 

 Nesse sentido o framework proposto por Sehnem (2011), o FAREADO, vem ao 

encontro das pretensões do presente estudo, viabilizando o entendimento dos processos 

implementados na organização em relação ao posicionamento das estratégias ambientais 

adotadas e à preocupação em compatibilizar a variável ambiental e desempenho. E também, 

por entender que o framework abordada por Sehnem (2011) é um modelo inovador que já foi 

aplicado no mesmo setor da pesquisa em questão. 

 Os recursos fornecidos pela natureza devem ser observados segundo Gordon, Lee e 

Junior (2005) como forma de estabelecer maneiras para otimizá-los. Assim a melhoria do 

desempenho pode estar também atrelada a alternativas que visem à maximização de recursos 

naturais, seja pela preservação, readequação dos processos, pela reciclagem dos resíduos, e 

também pela conscientização dos indivíduos.  

  Para o frigorífico Alfa, a pesquisa proverá a identificação da estratégia ambiental, a 

especificação dos recursos que, após esta análise, poderão ser mais bem alocados e para um 

melhor aproveitamento destes, a fim de que possam ser uma fonte de vantagem competitiva e 

melhoria no desempenho. Em última análise, contribuirá para melhorar o desempenho 

ambiental, visando o sucesso da empresa. Portanto, a presente pesquisa justifica-se pela 

importância da variável ambiental no âmbito organizacional, por se tratar de atividades 

poluidoras que requerem medidas preventivas e proativas em seus processos, buscando 

minimizar o impacto ambiental e reverter o processo acelerado de degradação dos recursos 

naturais. 

  

1.4 Estrutura do trabalho 

 

 O presente trabalho está estruturado em cinco capítulos. No primeiro, inicia-se a 

reflexão sobre o tema, problemática e justificativa. A partir disso, apresentam-se alguns 
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conceitos e estudos sobre as variáveis de pesquisa, mantendo-se o foco no problema e nos 

objetivos. 

 No segundo capítulo, o referencial teórico é sustentado primeiramente pelas 

estratégias ambientais, logo a visão da empresa baseada em recursos (RBV); em seguida o 

desempenho ambiental e, para finalizar o referencial são citados modelos propostos por 

autores brasileiros com objetivo de verificar as questões ambientais. Através desses modelos, 

foi possível adaptar o método FAREADO proposto por Sehnem (2011), incluindo variáveis 

que identificam os pontos deficitários e positivos, possibilitando o uso da ferramenta 5w2h 

para traçar melhorias ambientais para a organização.  

 O terceiro capítulo é focado na metodologia do trabalho e apresenta a estratégia, o 

tipo de pesquisa, a técnica utilizada, a coleta de dados, a análise dos dados, o perfil dos atores 

organizacionais, o modelo de aplicação e as limitações evidenciadas no estudo. 

 O quarto capítulo é baseado na caracterização da empresa, a percepção dos 

entrevistados em relação à situação atual da organização e logo a aplicação do modelo 

FAREADO, adaptado. Quanto às análises, elas buscam atender aos objetivos, tanto 

específicos quanto gerais do estudo e responder a pergunta de pesquisa. 

 O quinto capítulo é marcado pelas indicações de ações que a organização estudada 

poderia tomar para melhorar seu desempenho e contribuir com a redução dos recursos e a 

minimização do impacto ambiental. 

 Por fim, são apresentadas as considerações finais, norteadas pela retomada dos 

objetivos propostos atingidos e pela resposta da pergunta de pesquisa que buscou 

compreensões gerais para a conclusão do trabalho, bem como a sugestão para trabalhos 

futuros.  

  Considerando o exposto, esta dissertação apresenta a seguir o capítulo 2, o 

referencial teórico. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Buscando a melhor compreensão e a solução para o problema de pesquisa 

estabelecido na presente dissertação, identificaram-se algumas das temáticas básicas que 

permeiam as discussões relativas a estratégias ambientais, Visão Baseada em Recursos 

(RBV), desempenho ambiental e modelos de avaliação de estratégias ambientais. 

 

2.1 Gestão e Estratégia ambiental 

  

 A gestão ambiental ainda é um grande desafio gerencial, daí a importância da 

compreensão e construção de estratégias ambientais com intuito de melhorar a posição da 

organização perante os stakeholders, e com isso possibilitar a criação de estratégias buscando 

competitividade e lucratividade aliadas ao meio ambiente. 

 Nesse sentido observa-se que diferentes estudos versaram sobre estágios, focos, fases 

e tipologias ambientais e nas próximas seções será possível verificar estas evoluções. 

  

2.1.1 Estágio evolutivo 

  

 Os estágios evolutivos da gestão ambiental foram classificados por autores 

com dois ou três níveis evidenciando a preocupação da organização com os aspectos 

ambientais. Os mesmos foram agrupados e apresentados no Quadro 1. 

 

Quadro 1: Proposições do estágio evolutivo 

Autores Proposições de Estágios Evolutivos da Gestão Ambiental 

Maimon (1994) Descreve três estágios de resposta empresarial à crescente pressão social em 
matéria ambiental. O primeiro estágio refere-se à adaptação da empresa à 
regulamentação ou exigências provindas do mercado, partindo para a 
incorporação de equipamentos de controle de poluição nas saídas, sem 
modificar a estrutura produtiva e o produto (as tecnologias conhecidas como 
fim de processo (end of pipe). O segundo estágio consiste na adaptação das 
atividades empresariais à regulamentação vigente e às exigências de mercado 
relacionadas à questão ambiental, procedendo a modificação de processos e de 
produtos (incluindo as embalagens), buscando a prevenção da poluição e problemas 
que prejudiquem a viabilização e implantação da estratégia empresarial. O 
terceiro estágio consiste na antecipação aos problemas ambientais futuros, por 
meio da adoção de um comportamento proativo e de busca pela eco-eficiência 
empresarial, cujo princípio é integrar a função ambiental ao planejamento 
estratégico da empresa. 
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Sanches (2000) Descreve dois tipos de alternativas para a inserção da variável ambiental 
dentro da empresa. O tipo um compreende a dimensão ambiental como um 
fator gerador de custos operacionais extras, como elemento de entrave à 
expansão dos negócios da empresa. No tipo dois ocorre a gestão ambiental 
proativa, na qual a dimensão ecológica é vislumbrada como uma 
oportunidade real de geração de lucros, mediante a incorporação de um grupo 
técnico específico e de um sistema gerencial especializado. Cria-se um 
departamento ambiental na estrutura da organização, o qual promove um melhor 
relacionamento da empresa com o ambiente natural, por meio de avaliação e 
controle dos impactos ambientais, mobilizando todos os setores da organização 
em uma atitude pró-gestão ambiental. 
 

Corazza (2003) Descreve que a estrutura da unidade pode ser alterada de duas maneiras. A 

primeira consiste na integração pontual da variável ambiental, pela criação da 

função, cargo ou departamento ambiental, corroborando a centralização dessa 

iniciação funcional. A segunda prevê a integração matricial da gestão 

ambiental a partir da mobilização dos setores internos da organização, 

necessários ao planejamento, execução, revisão e desenvolvimento da política 

ambiental envolvendo áreas de recursos humanos, produção, gestão, pesquisa e 

desenvolvimento.  

Rohrich e Cunha 

(2004) 

Com base na pesquisa desenvolvida em 37 empresas brasileiras, concluíram 
que a evolução da gestão ambiental ocorre em três estágios. O primeiro estágio é 
denominado de controle, nele, busca-se monitorar a poluição e atender às 
exigências legais, estando a gestão ambiental restrita às decisões de 
manufatura. Portanto, engloba as empresas que adotam as práticas mais simples 
de gestão ambiental. No segundo estágio denominado de prevenção, a variável 
ambiental é introduzida nas decisões de compra de matérias-primas e seleção de 
fornecedores. As auditorias são responsáveis pelo controle do desempenho 
ambiental da empresa, havendo uma preocupação com o desempenho ecológico 
de processos e produtos. O terceiro estágio é denominado de proatividade, 
desenvolvido sob a égide da alta gerência, que toma a gestão da variável 
ambiental como dimensão estratégica e fornece autoridade formal para os 
responsáveis poderem agir em todos os setores da empresa. Enquadram-se nessa 
categoria as empresas que adotam as melhores práticas de gestão ambiental. 

Barbieri (2004) Descreve três tipos de abordagem ambiental na empresa. A primeira 

abordagem é conhecida como controle da poluição, haja vista que os esforços 

organizacionais são orientados para o cumprimento da legislação ambiental e 

atendimento das pressões da comunidade, sendo reativa e vinculada apenas à 

área produtiva. Na segunda abordagem ocorre a prevenção, havendo uma 

preocupação com o uso eficiente dos insumos, a preocupação ambiental é mais 

incisiva na área manufatureira, mas começa a expansão para todas as áreas da 

organização. Na terceira abordagem a questão ambiental se torna estratégica 

para a empresa e as atividades ambientais encontram-se disseminadas pela 

organização. 

  
Fonte: Sehnem (2011, p.27) 

 

 Por meio desses estágios as organizações podem ser enquadradas com base na 

adoção de práticas de gestão ambiental, desde a adaptação a regulamentação, ao fator gerador 

de custo, envolvendo a mobilização dos setores, visando o controle, prevenção e proatividade 

até uma abordagem que é estratégica para a empresa. Além dos estágios, apresentam-se na 

próxima seção as fases da evolução das estratégias. 

 

2.1.2 As fases da evolução das estratégias 
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 Analisando-se as fases da evolução das estratégias, notou-se que passaram por 

diferentes contextos. Desde 1976, assumiram diversos significados sem perder a sua origem. 

Representaram um instrumento de adequação ambiental em um mercado turbulento e 

competitivo, que requer estratégias objetivas e sistematizadas. No Quadro 2, observam-se as 

fases da evolução ambiental e sua classificação, sintetizadas por Sehnem (2011). 

Quadro 2: Fase de evolução das estratégias  

Autores Evolução  
Ackerman 

e Bauer 

(1976) 

1ª) Fase de percepção: a alta direção visualiza a necessidade de contemplar no 

planejamento as variáveis ambientais que podem afetar a empresa em sua política 

organizacional e passa a considerar a necessidade de pessoal especializado para 

compor uma equipe capaz de tratar destas atividades. 2ª) Fase de compromisso: a 

empresa solicita assessoria específica para apoio na condução das ações relativas às 

variáveis ambientais. A partir disso, a organização desdobra seus objetivos para 

os demais níveis e prepara o caminho para uma nova fase, através da disseminação 

do comprometimento organizacional. 3ª) Fase da ação: caracteriza-se pelo 

amadurecimento e busca de ações concretas em atividades produtivas e 

administrativas, na modificação de processos e produtos com aporte de recursos, de 

forma que a empresa passe a incorporar as variáveis ambientais na estrutura 

organizacional e em sua cultura. 

 

Sharma, 
Pablo e 
Vendrenbur

g 

(1999) 

1ª) a fase da gestação, que se refere à baixa preocupação com regulamentação e 

preservação ambiental; 2ª) a politização que visa atender a legislação pertinente, 

mostrando pouco interesse nas questões ambientais; 3ª) a legislativa que está 

vinculada às pressões da opinião pública e das regulamentações, e por isso as 

empresas passaram a entender a necessidade de redução dos riscos ambientais e 4ª) 

litigação, quando os administradores passaram a ser considerados responsáveis 

criminalmente pelos problemas ambientais de suas organizações 

 
Cotrin e 
Martinelli 

(1999) 

1ª) Postura reativa: As empresas somente atendem a legislação, buscando 

minimizar os aspectos e impactos ambientais negativos. 2ª) Prevenção da poluição 

no processo produtivo: consiste na incorporação de medidas de prevenção contra 

a ocorrência de poluição das etapas de produção; 3ª) Reconhecimento da 

perspectiva estratégica perante as questões ambientais: caracterizada pela 

integração de todas as áreas funcionais da empresa e aproveitamento das 

oportunidades da consciência ambiental dos funcionários. 
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Jabbour  e 

Santos 

(2006) 

1ª) Especialização funcional: a empresa se caracteriza por prevenir os 

problemas ambientais, já que eles podem causar restrições para a alta 

administração. A contribuição das atividades da área de recursos humanos para o 

gerenciamento ambiental é desenvolver o profissional, perito em controle de 

poluição e em outras funções pertinentes ao cargo. 2ª) Integração interna do 

gerenciamento ambiental: é a fase na qual o objetivo de desempenho da 

organização é a prevenção da poluição. O desempenho ambiental ainda não é tratado 

como um fator estratégico e os objetivos são geralmente estabelecidos pela 

administração, sem a participação do pessoal da área de gestão ambiental. A 

gestão ambiental ainda é baseada em regulamentações e demandas de 

mercado. Os gerentes ambientais buscam ajustar suas políticas e programas à 

estratégia atual do negócio. Assim sendo, a variável ambiental pode ser utilizada no 

desenvolvimento de alguns produtos e processos. 3ª) Integração externa ou 

estratégica: trata das ações ambientalmente proativas, enfocando as 

oportunidades estratégicas competitivas da organização. Dentre os benefícios 

dessa postura organizacional pode-se citar, principalmente, melhor imagem 

da organização, renovação dos produtos, aumento da produtividade e acesso aos 

mercados externos. 

Fonte: Sehnem (2011, p.32) 

 Essa fase de evolução das estratégias é marcada por estágios, fases, posturas, 

especialização e integração que caracterizam a organização de diversas formas, desde o 

atendimento a requisitos mínimos, classificados como reativos, passando por premissas 

voltadas à preservação e redução do uso de recursos naturais e o cumprimento da legislação, e 

por fim a busca da antecipação dos problemas ambientais com base em um pensamento 

proativo. As diferenças observadas no quadro são oriundas dos diversos motivos que levaram 

as organizações a inserir a variável ambiental em seu contexto organizacional. Na próxima 

subseção é possível evidenciar as respostas às questões ambientais. 

  

2.1.3 Respostas às questões ambientais  

 

 As respostas ambientais são, ao mesmo tempo, formas de defesa e oportunidade de 

desafio. Elas permitem que as empresas moldem as estratégias em torno de pontos ambientais 

fortes e sistematicamente adotem estratégias para que os gestores possam melhorar as chances 

de obter sucesso com esta causa nobre que é a questão ambiental. Os gestores comprometidos 

podem lucrar se perceberem e reconhecerem a importância desta questão de presente e futuro. 

Com isso, eles podem obter vantagem competitiva, reforçando sua posição de negócio e 

aproveitando os recursos existentes para traçar estratégias e também construir novas formas 

de gestão. Se os gestores começarem a implantar estratégias mesmo estando longe do ideal, é 

o início de uma longa caminhada, que pode ser considerada difícil e muitas vezes impossível, 

mas que se não for iniciada não poderá refletir em mudança e benefícios. No Quadro 3, pode-

se observar as respostas ambientais. 
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Quadro 3 – Respostas ambientais  
Autor  Respostas ambientais 

Baumol e 
Oates (1979) 

1º) Reativo: a responsabilidade ambiental e a lucratividade abrem um leque de 

constantes contradições, uma vez que estas empresas valorizam a maximização de lucros 

em curto prazo de tempo.2o) Modelo ético ambiental da organização: nesta visão 

a ética ambiental faz parte da missão corporativa da empresa em longo prazo, que 

atua em conjunto com a comunidade e movimentos ambientalistas. 

 

Sharma, 
Pablo e 
Vendrenbur

g 

(1999) 

i) a fase da gestação, que se refere à baixa preocupação com regulamentação e 

preservação ambiental; ii) a politização, que visa atender a legislação pertinente, 

mostrando pouco interesse nas questões ambientais; iii) a legislativa, que está 

vinculada às pressões da opinião pública e das regulamentações, e por isso as 

empresas passaram a entender a necessidade de redução dos riscos ambientais e iv) 

a litigação, em que os administradores passaram a ser considerados responsáveis 

criminalmente pelos problemas ambientais de suas organizações 
Meredith 
(1995) 

 

 

1ª) Estratégia reativa:caracterizada por atender os requisitos mínimos, ainda 

relutando, em relação à legislação ambiental local e ao gerenciamento de riscos; 

e, também por implantar equipamentos de controle de poluição na saída para o 

meio ambiente (end-of-pipe).  2ª) Estratégia ofensiva: tem como premissas 

básicas o atendimento à prevenção da poluição, a redução do uso de recursos 

naturais, o cumprimento das leis - indo além dos meros dispositivos legais 3ª) 

Estratégia inovativa: as organizações mostram-se preparadas para antecipar-se aos 

problemas ambientais, valendo-se de soluções próprias e fortalecendo sua 

posição no mercado.  

 

Azzone, 

Bertellé e 

Noci 

(1997) 

1ª) Estratégia ambiental lobista: as questões ambientais são tidas como 

ameaças à competitividade da empresa. As organizações se utilizam dessas 

estratégias na tentativa de reduzir o nível de exigências dos stakeholders e evitar 

o investimento em tecnologias novas e limpas 2ª) Estratégias ambientais reativas: 

são adotadas com o objetivo de não perder lucratividade. Nesse caso, as 

empresas reagem aos estímulos externos, principalmente, das pressões dos 

stakeholders e da iniciativa dos concorrentes; 3ª) Estratégia “verde” antecipativa: 

as organizações procuram antecipar-se às mudanças das regulamentações para 

obter vantagens na redução de custos. Acreditam que, para firmar seu 

posicionamento no mercado devem ser as primeiras a se mover por meio de 

melhorias em suas competências técnicas e científicas, criando valor. Através desses 

recursos internos, alguns difíceis de copiar podem alcançar diferenciação competitiva 

e 4ª) Abordagem estratégia “verde” orientada à inovação: são introduzidas 

inovações em processos e produtos na empresa.  

Winn e 

Angell 

(2000) 

 

1ª) Greening deliberado reativo:é característico de organizações em que a alta 

administração se mostra de forma muito fraca ou sem nenhum 

compromisso com o meio ambiente; 2ª) Greening deliberado proativo: os 

valores, os compromissos e as dimensões para implementação são altas. O meio 

ambiente é considerado em todas as decisões funcionais e operacionais; 3ª) Greening 

não realizado: o meio ambiente nessas empresas é considerado em todas as 

decisões funcionais e da alta administração, que parece ser altamente 

comprometida, embora a organização não seja vista interiormente como tendo 

responsabilidade por seu meio ambiente e 4ª) Greening ativo emergente: é proativa 

nas propostas de ações ambientais. A empresa gerencia o greening de seus 

fornecedores de seus produtos e se responsabiliza pelo meio ambiente. 

 

Fonte: Sehnem (2011, p.33) 
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 Nesse sentido as organizações com foco ambiental podem ter como consequência 

uma vida organizacional sustentável. 

 

2.1.4 Foco Ambiental  

 

 Em relação ao foco ambiental as estratégias podem ser direcionadas tanto para o 

processo quanto para o produto. No Quadro 4, apresenta-se o foco ambiental.  

 A evolução e contribuição das práticas ambientais têm como foco os produtos como 

assevera (NASCIMENTO, 2001; SOUZA, 2002; CUNHA et al., 2009). As estratégias 

direcionadas aos produtos são mais favoráveis pelo seu maior efeito sobre a reputação da 

organização, e as iniciativas ambientais dirigidas para processos, são mais difíceis de serem 

comunicadas ao público, como a troca de um layout para a otimização do processo ou até 

mesmo a troca de equipamentos. 

Quadro 4 – Foco ambiental 

Autor Foco ambiental 
Maimon 

(1996) 
1ª) Controle de emissões end-of-pipe: que reduzem ou eliminam a poluição nas 

saídas sem modificar a estrutura do produto e do processo; 2ª) Redução de 

desperdícios: selecionando matérias-primas, desenvolvendo novos processos e/ou 

produtos; 3ª) Tecnologias de terceira geração – tecnologias limpas: como a 

utilização de novos materiais e substituição de materiais tóxicos, são tecnologias 

alicerçadas em ações de pesquisa e desenvolvimento da organização. 

Gilley et al. 
(2000) 

1ª) Iniciativas ambientais dirigidas a produtos: podem ser adotadas através da 

criação de novos tipos de bens e serviços ambientalmente saudáveis, ou através da 

redução do impacto ambiental dos bens e serviços existentes 2ª) Iniciativas 

ambientais dirigidas para processos: visam minimizar os impactos ambientais 

da empresa. Como exemplo citam-se o uso de materiais reciclados, o redesenho dos 

processos produtivos e as melhorias no sistema de distribuição. 

Rhee e Lee 

(2007) 

1ª) Estratégias ambientais reativas: mostram-se com baixo nível de responsabilidade 

ambiental nas áreas de decisão e frequentemente ignoram os problemas ambientais, as 

preocupações ambientais com controles de poluição e a conformidade com 

regulamentos. 2ª) Estratégia ambientais ‘focadas’: as decisões são limitadas dentro 

das áreas da organização; são alocados recursos nessas áreas que em troca devem 

estabelecer um alto nível de gerenciamento ambiental. 3ª) Estratégia ambiental 

‘oportunista’: é a estratégia de atuação em todas as áreas de decisão 

simultaneamente. Porém, a dedicação para o nível mais avançado de gerenciamento 

ambiental em todas as áreas não ocorre da mesma forma. 4ª) Estratégias ambientais 

proativas: as organizações que levam em conta os problemas ambientais em todas 

as áreas de decisão e desdobram as práticas ambientais mais avançadas. 
 

Fonte: Sehnem (2011, p.36) 
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 Apesar das diferenças, das tipologias e fases, as respostas das empresas ainda se 

apoiam em estratégias reativas que apenas visam atender às exigências legais, outras 

poucas em estratégias preventivas e algumas em estratégias proativas. 

 Em virtude do aumento da competitividade as empresas devem ir além e agir de 

forma proativa. Para desenvolver estratégias ambientais que vão ao encontro da 

sustentabilidade ambiental, é importante que a organização através da gestão do topo, 

representada pelos presidentes, gerentes e supervisores, possa influenciar a estratégia que se 

coaduna com o ambiente (ARAGON-CORREA; MATIAS-RECHE; SENISE-

BARRIO,2004). Por isto a estratégia ambiental é considerada uma conexão entre negócios e 

ambiente (ARAGON-CORREA; SHARMA, 2003). Nesse sentido as empresas necessitam 

eleger estratégias ambientais que se ajustem a suas táticas de negócios para poderem usufruir 

dessa estratégia e contribuir com o desenvolvimento sustentável.  

 As concepções ambientais centraram-se nas preocupações do desenvolvimento 

sustentável e na gestão ambiental das organizações. Segundo Rohrich e Cunha (2004), gestão 

ambiental é o conjunto de práticas da empresa, as quais envolvem segurança, saúde, proteção 

ao meio ambiente. São práticas direcionadas por métodos de eliminação de impactos 

ambientais e incluem as diversas fases do produto: planejar, implantar, operar e também 

descartar, ou seja, incluem todas as fases do ciclo de vida do produto. A avaliação completa 

da Análise de Ciclo de Vida (ACV) deve contemplar o projeto do produto ambientalmente 

correto, incorporando um design ambiental, considerando um amplo aspecto ambiental para o 

desenvolvimento de produtos e processos. Tais processos podem abrir acesso para mercados 

cujos consumidores primem por esse tipo de estrutura de desenvolvimento. A gestão 

ambiental também é vista como um “conjunto dos aspectos da função geral de gerenciamento 

de uma organização, inclusive o planejamento necessário para desenvolver e manter a política 

e os objetivos ambientais” (NAHUZ, 2005, p.62). A política ambiental é a declaração das 

intenções e princípios ambientais. 

 

2.1.5 Estratégia ambiental reativa, preventiva e proativa 

Através das classificações reativa, preventiva e proativa é possível enquadrar a 

organização. E a partir dessas posturas pode-se verificar se as empresas buscam 

mobilizar e responder a questionamentos ambientais de forma rápida e pioneira em 

muitos casos, ou preferem o atraso das melhorias ambientais por tempo indeterminado.  
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 Em relação às abordagens mencionadas, as empresas visam atender primeiramente à 

legislação, o próximo passo é implementar controles de poluição, e, se forem além, implantar 

práticas ecoeficientes, que otimizam os recursos e buscam inovações para processos e 

produtos em procura da minimização do impacto ambiental (ARAGON-CORREA, 1988; 

HART, 1995; SHARMA; VREDENBURG, 1998; BUYSSE; VERBEKE, 2003). Para 

minimizar o impacto ambiental a organização precisa efetuar a análise das oportunidades e 

ameaças em seu ambiente competitivo, para que assim possa agir de maneira proativa e 

direcionar as estratégias ambientais de forma que reduza o impacto ambiental e o custo. 

 Na visão de Shen, 1995; Porter, 1995; Hart 1995, a redução do impacto ambiental e o 

custo são avaliados como uma oportunidade de melhorar a competitividade. Para melhorar a 

competitividade, é importante estabelecer estratégias inovadoras, implantar tecnologias e 

métodos que provoquem melhorias nos processos e produtos e que sejam reflexo de 

lucratividade e sustentabilidade. Dentro desse cenário, deve ser considerada a necessidade do 

desenvolvimento dos SGAs (Sistemas de Gestão Ambiental), cujo objetivo é uma 

sistematização das ações voltadas ao meio ambiente, como também uma melhoria da 

eficiência do compromisso ambiental das organizações. Para mudar e inovar no âmbito 

ambiental, pode ser citada a implantação de um sistema de gestão ambiental interno, sendo 

que atualmente um SGA não faz parte da estratégia das empresas, e ainda há poucas que se 

preocupam com a questão ambiental.    

 Além do SGA, as organizações devem estar atentas às pressões dos stakeholders,e às 

ameaças e oportunidades do ambiente para garantir estratégias que avalizem seus recursos e a 

sua sobrevivência (DONAIRE, 1994).  

 A identificação do ambiente interno e externo é de extrema importância para o futuro 

da organização, pois essa análise pode possibilitar o desencadeamento de estratégias 

adequadas para controlar e mudar variáveis deficitárias em um ambiente instável. Para buscar 

melhorias tanto internas quanto externas a firma deve ter uma equipe ambiental, motivada e 

determinada a promover a conscientização (HUNT; AUSTER, 1995). A grande vantagem da 

equipe consiste na introdução de melhorias abalizadas pelos apontamentos ambientais, 

buscando uma harmonização com o meio ambiente e almejando vantagens competitivas. 

 Para Christmann (2000) e Shrivastava (1995), a melhoria da vantagem competitiva e 

a diferenciação estão atreladas à estratégia proativa. Para atingir uma conduta proativa e um 

ambiente mais limpo, segundo Berry e Rondinelli (1998), a pressão pública deve acelerar a 

cobrança sobre os governos, exigindo requisitos legais adequados, visando a redução do uso 

dos recursos, e que contribuindo para o aumento da produtividade. 
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 De acordo com Porter (1999, p.372), “as normas ambientais elaboradas de forma 

adequada são capazes de desencadear inovações que reduzem os custos totais de um produto 

ou aumentam seu valor”.  

 Para assegurar um desempenho econômico, produtivo e ambiental, as empresas na 

visão de Sanches (2000), devem adotar novas posturas diante da questão ambiental. Em seu 

estudo, constatou-se que a solução se encontra na gestão das questões relacionadas ao meio 

ambiente e a utilização de tecnologias industriais.  Essas tecnologias ambientais podem 

proporcionar uma melhoria em razão da eficiência do uso dos recursos, e talvez possam 

contribuir na redução de custos. 

 Por isso, as empresas devem ser proativas e visionárias em relação a processos 

pioneiros ambientais. Estudos como o de Hart (1995, 1997), Porter e van der linder (1995a, 

1995b, 1995c), Christmann (2000), Aragon-Correa, Mathias-Reche, Senise-Barrio (2004) e 

Orsato (2006), afirmam que através de iniciativas ambientais, é possível contribuir para a 

melhoria da variável ambiental, desde que seja um processo contínuo e de aprendizagem. A 

busca por melhorias deve ser uma constante para as organizações, deve ir rumo à inovação, 

atingindo produtos e processos. 

 Nessa busca por constantes melhorias, as mudanças podem representar um 

diferencial competitivo, e, através de processos inovadores e pioneiros, podem obter um 

resultado favorável. Nesse sentido, Souza (2002), em seu estudo constatou que houve uma 

evolução na natureza das ações ambientais empresariais.  

 O estudo de Buysse e Verbeke (2003) destaca que essas evoluções são formas de 

influência que as estratégias podem ter no âmbito organizacional; para Hart (1995), são 

postuladas em i) competências verdes, impulsionadas por investimentos em processos e 

produtos; ii) participação dos empregados em relação a treinamentos ambientais; iii) 

competências organizacionais verdes direcionadas a áreas funcionais; iv) procedimentos em 

gestão ambiental e sistema de gestão ambiental e v) planejamento estratégico que contempla 

as questões ambientais. 

 Assim, o planejamento deve contemplar as questões ambientais que envolvem o uso 

dos mais diversos recursos encontrados na natureza, e seu uso de forma indevida provoca 

diversos malefícios. Um deles é o uso da madeira, por isso é importante a compra dessa 

matéria-prima de empresas que realizem o reflorestamento e que sigam a legislação. O estudo 

de Grigoletti e Sattler (2003), concluiu que os principais impactos ambientais e sociais 

associados à produção é o desflorestamento da área de extração. Um dos principais insumos 

energéticos utilizado pelas indústrias de industrializados é a lenha. Observa-se que o 
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desmatamento é um problema atual que requer soluções e contribuição de todos para esse 

espaço natural seja devidamente reflorestado e preservado. A ganância pela obtenção dos 

recursos é o reflexo da ignorância ao lidar com a natureza, o que contribui para a geração de 

desastres ecológicos.  

 A redução do consumo de energia, outro insumo muito utilizado, é uma estratégia 

importante para reduzir impactos e custos. Para preservar esse recurso, uma forma de 

preservação consiste na utilização de energias alternativas e na minimização do processo 

produtivo. Dois autores analisaram os investimentos em energias alternativas e a ecologização 

do processo de produção atual da Shell Canadá, o caso proporciona uma oportunidade para 

refletir a forma como um recurso-intensivo da empresa gera a dinâmica entre o que é 

desejável e o que é possível no que diz respeito ao desenvolvimento sustentável (ORSATO; 

LEUNG, 2003).  

 Buscar formas de utilização de energias alternativas pode ser um dos caminhos para 

um mundo mais sustentável, bem como promover ações inovadoras de preservação, que 

contemplem recursos como água, energia elétrica, florestas entre outros. Por isso, é 

importante reforçar o relacionamento entre as partes interessadas, a fim de que haja um 

melhor entendimento e uma conscientização para que todos possam contribuir com essa 

questão tão importante, que pode direcionar as estratégias rumo à sustentabilidade. A natureza 

das decisões estratégicas pode ser influenciada pelas pressões dos stakeholders, o que pode 

refletir no resultado e em mudanças ambientais nas organizações. Conforme freeman (1984, 

p. 26), os stakeholders, correspondem à parte interessadas na empresa, ou seja, representam 

“qualquer grupo ou indivíduo que pode afetar ou ser afetado pela realização dos objetivos da 

empresa”. 

  Essas mudanças ambientais em uma organização são possíveis através de duas 

maneiras na concepção de Corazza (2003), uma delas é criar a função ou departamento 

ambiental, e a outra é integrar a gestão ambiental a partir da mobilização dos setores. Tais 

mudanças têm exigido uma redefinição das estratégias organizacionais e corporativas. 

 As estratégias corporativas são características de empresas que passaram por fusões, 

aquisições e incorporações, esse tipo de estratégia apresenta decisões abrangentes, 

direcionamento para as unidades de negócio e são definidas com base nos acionistas e quanto 

elas serão lucrativas para a empresa O estudo de Wagner (2004) revela que as empresas que 

adotam estratégia têm uma relação mais positiva no desempenho ambiental e financeiro do 

que as empresas que não possuem estratégias. Nem toda empresa tem os recursos financeiros 
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necessários para fazer investimentos para desenvolver uma estratégia focada no meio 

ambiente. No entando pode ser difícil justificar aos acionistas os custos das ações ambientais. 

  Para desenvolver uma estratégia com foco no meio ambiente, é necessária uma 

abordagem que crie objetivos que devem ser definidos com a participação da área ambiental. 

A incorporação da dimensão ambiental aos negócios segundo Prahalad (2005) e Hart (2005) 

não só países em desenvolvimento podem se valer da modernização das práticas ambientais, 

independentemente das condições socioeconômicas, o desempenho ambiental e a 

sustentabilidade não é um destino, mas, sim, um caminho com muitos desafios.   

 As estratégias ambientais são conduzidas pelas pressões institucionais que podem 

melhorar o seu desempeho ambiental. Estreitar laços de credibilidade com as partes 

interessadas e reforçar esta relação pode ser um dos caminhos. A legislação ambiental e os 

stakeholders na visão de Fernández, Junquera e Ordiz (2006) estão colocando pressão sobre 

as firmas. A Gestão ambiental é influenciada pelos stakeholders de acordo com Darnall, 

Henriques e Sadorsky (2008), Eiadat, Aidan e Eyadat (2008), Lee e Rhee (2006), González-

Benito e González-Benito (2006), Sharma (2000), Bansal e Roth (2000), Henriques e 

Sadorsky (1999), Berry e Rondinelli (1998). Os stakeholders devem se unir para um só ideal e 

provocar um entendimento de mundo e preservação ambiental. Promovendo discussão de 

novas ideias para despertar a mudança ambiental.  

  A mudança ambiental é entendida como uma série de alterações causadas pela ação 

humana. Nessa esfera, a inovação é artefato chave para atingir o desenvolvimento sustentável 

(FERRO; BONACELLI, ASSAD, 2006). Mas apenas isso não é o suficiente, é necessária a 

união de todos em prol de um melhor futuro ambiental, tendo como objetivo pode sempre 

contar com os recursos importantes que a natureza nos proporciona. 

 Além da inovação, a política ambiental é importante para gerar uma mudança através 

de políticas mais rigorosas, com normas restritas e punitivas poderia ser eficaz e possibilitaria 

uma mudança o mais cedo possível. Na Lituânia segundo Staniskis e Stasiskiene (2006) existe 

um consenso crescente entre os decisores políticos , profissionais e empresários segundo o 

qual a política ambiental deve passar de uma postura reativa para uma abordagem mais 

proativa. Os autores concluíram que muitas empresas estão cada vez mais interessadas na 

aplicação de incentivos econômicos, pelo menos, como complemento ou reforço de normas 

ambientais. 

 Além de reforçar as normas ambientais, o benchmarketing ambiental é um esforço 

para aprender uns com os outros e trocar ensinamentos. As práticas que dão certo em alguma 

empresa podem ser adequadas ao contexto organizacional para colher ganhos com essa 
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adequação. Orsato (2006) aponta que várias estratégias ambientais poderiam ser copiadas 

nivelando a competitividade das empresas. Para isso acontecer, a empresa deve redefinir 

estratégias corporativas, interligando aspectos ambientais, sociais, econômicos, políticos, 

tecnológicos e culturais (OLIVEIRA; ALVES, 2007). 

 Os aspectos ambientais podem ser definidos através de um sistema de gestão 

ambiental (SGA), sistematicamente estruturado, que visa reduzir custos, eliminar e minimizar 

desperdícios e aumentar a receita. Como consequência, melhora a imagem da empresa, 

contribuindo para uma melhor aceitação de seus produtos e refletindo em desempenho 

(ALBERTON; COSTA, 2007). 

 Para Singh et al (2008), as empresas devem adotar a responsabilidade ambiental em 

todas as atividades, mas os autores indicam que a indústria necessita desenvolver uma 

metodologia robusta para monitorar indicadores de desempenho ambiental e realizar análise 

comparativa com os concorrentes, também deve realizar avaliação dos riscos ambientais, 

melhorar suas práticas de gestão de resíduos perigosos, e fazer investimentos ambientais em 

intervalos regulares. As organizações devem ter a capacidade de inovar e adaptar a estratégia 

com base em seu contexto organizacional, com isso criando uma margem de proteção.  

 As relações entre a adoção de uma estratégia de inovação e desempenho ambiental 

das empresas comerciais foram analisadas por Eiadat, Aidan e Eyadat (2008). Os resultados 

evidenciados pelos autores apontam que: i) a estratégia de inovação ambiental está associada 

à melhoria do desempenho das empresas; ii) a adoção de uma estratégia de inovação 

ambiental é influenciada pela pressão ambiental; iii) a inovação ambiental é mediada pelas 

forças da pressão ambiental e desempenho das empresas comerciais. Destaca-se que a 

inovação está interligada com aspectos voltados a pressão e a força dos stakeholders e das 

empresas concorrentes. 

 Em pesquisa realizada no Reino Unido, com 167 empresas, Dahlmann, Brammer e 

Millington (2008), identificou que a tendência nas pequenas e médias empresas é buscar 

ações para reduzir os impactos ambientais, mesmo que elas não tenham um sucesso imediato. 

A redução de impacto ambiental é a elaboração de medidas que ofereçam menos 

agressividade ao meio ambiente, que se resume na busca por tecnologias que tornem as 

empresas mais sustentáveis.  

 Os impactos gerados sobre o meio ambiente pelas pequenas e, médias empresas 

foram identificados por Aragon-Correa et al. (2008) o estudo foi desenvolvido em cento e oito 

pequenas e médias empresas do setor da reparação de automóveis no sul da Espanha. Os 

autores verificaram que as empresas pesquisadas, podem adotar práticas ambientais proativas 
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e que esses métodos podem conduzir a um desempenho financeiro superior, via capacidades 

específicas baseadas em características estratégicas únicas. Essas estratégias podem 

determinar decisões voltadas à variável ambiental, aspirando mudanças e visando vantagens 

competitivas. 

 Nos dias de hoje, a inserção desta variável no contexto organizacional afeta os 

consumidores que são mais conscientes em relação à questão ambiental. Segundo Paulraj 

(2009), uma das pressões se deve ao fato de que  os consumidores estão mais conscientes das 

questões ambientais e estão exigindo que as empresas tomem medidas adequadas para 

preservar o meio ambiente. Os resultados da pesquisa empreendida por Sangle (2010) 

mostram que a pressão é o fator determinante na adoção das estratégias ambientais proativas. 

Outros fatores, como a atitude gerencial, negócios, investimentos e iniciativas de aumento da 

produtividade, também são significativos nesse processo. Por isso, Sangle (2010) considera 

que é importante analisar a pressão institucional, e criar uma atitude de habilitação de gestores 

para as questões ambientais. Existem grupos que exigem compromisso com a questão 

ambiental, podendo destacar órgãos públicos federais e estaduais, consumidores, vizinhos, 

clientes, investidores, financeiras e seguradoras, e as pressões feitas por esses grupos podem 

desencadear créditos ou prejuízos à imagem organizacional representando perdas ou ganhos. 

Menguc, Agh e Ozanne (2010) veem que o efeito de uma estratégia ambiental proativa é 

impulsionado pela intensidade das regras governamentais e pela sensibilização dos clientes 

para as questões do meio ambiente. 

 Assim, é necessário que o planejamento seja construído com base no princípio de 

sustentabilidade, visando um negócio lucrativo baseado em uma estrutura de baixo custo que 

minimize o uso de recursos e otimize os resultados. A postura proativa é um fator que integra 

o planejamento da empresa e está pautado no objetivo estratégico, vendo como possibilidade 

os ganhos, além de se antecipar aos problemas ambientais e evitá-los. Podem ser elementos de 

vantagem competitiva, que garantam uma estratégia de desenvolvimento sustentável como 

destacam os autores (MAIMOM, 1994; DONAIRE, 1994; SANCHES, 2000; RODRICH; 

CUNHA, 2004; BARBIERI, 2004).  

 Os componentes essenciais de uma estratégia de desenvolvimento sustentável são 

claramente definidos e incluem a estabilização do crescimento demográfico e a redução do 

uso de petróleo (STANCIU; LECT, DAEA, 2010). A redução do uso de petróleo é uma forma 

de a organização buscar fontes de energia renovável através da adoção de outras energias 

como: eólica, solar, biogás, entre outras, sem abrir mão de uma posição rentável. A 

dependência a esses recursos alternativos se faz necessária à promoção de recursos 
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energéticos regeneráveis, à conservação do solo, à proteção dos sistemas biológicos da terra, à 

reciclagem de materiais, à orientação dos investimentos, ao desenvolvimento de tecnologia e 

à mudança das instituições para conservar o presente, mas também com um pensamento no 

futuro. 

 Os investimentos no uso eficiente de energia e o emprego de melhores práticas na 

manutenção podem reduzir despesas com energia. Além do uso de forma racionalizada de 

energia a prática de reciclagem pode resultar em economias de custo diretas ao reduzir 

despesas com o tratamento de esgoto e remoção de lixo. No momento a perspectiva para o 

tratamento de resíduos está voltada à água, e ao esgoto, caminhando para o tratamento dos 

resíduos sólidos como aterros e uma coleta seletiva adequada. Descobriram Cordano, 

Marshall e Silverman (2010) que os gestores dentro das estruturas simples de pequenas e 

médias empresas são sensíveis a atitudes, normas e pressões das partes interessadas internas, e 

através de estratégias voltadas à conservação de energia e as práticas de reciclagem, 

obtiveram um aumento de sucesso. A eficiência energética e as práticas de reciclagem podem 

elevar a reputação da empresa. 

  Alperstedt, Quintella e Souza (2010) evidenciaram que principalmente as grandes 

empresas estão se encaminhando para estratégias proativas, pois uma grande parcela possui 

políticas de gestão ambiental coligadas com outras políticas e o monitoramento a partir de 

indicadores ambientais. A política ambiental é uma declaração por meio do qual a 

organização expõe suas intenções e princípios em relação ao desempenho ambiental, 

estabelecendo uma definição de objetivos, metas e ações ambientais.  

 O principal desafio das organizações é colher lucros das atividades ambientalmente 

corretas aplicadas a cadeia de suprimentos e que configuram fonte de vantagem competitiva 

(BRITTO; BERARDI, 2010). Para gerar vantagem competitiva, as práticas organizacionais 

devem levar em conta a inovação tecnológica e a gestão ambiental relacionada à 

sustentabilidade (BROCK; SÁ, 2011). 

 Ao adotar uma estratégia proativa, Clarkson et al (2011) comentam que esta decisão 

está associada à melhoria do desempenho e tal estratégia não pode ser facilmente imitada por 

outras firmas. O desenvolvimento sustentável deve virar um compromisso voltado à 

preservação ambiental e é a partir dessa melhoria que se criam as vantagens competitivas 

(SANTOS; PORTO, 2011). Para criar uma vantagem competitiva sustentável, é necessário 

desenvolver relacionamentos com clientes, fornecedores, concorrentes, outras empresas e 

parceiros.  
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 O impacto do setor industrial na deteriorização ambiental ainda é significativo 

(NASCIMENTO; GUBIANI, BEURE, 2011). Esse fato demanda não só o oferecimento de 

produtos com qualidade, como também a implementação de uma administração responsável, 

que se preocupe com os indicadores ambientais e a avaliação de desempenho ambiental 

(NASCIMENTO et al, 2011). 

  Nesse sentido, as empresas devem estar preocupadas em preservar o meio ambiente 

sendo transparentes em suas práticas, agregando uma política ambiental visando a redução da 

emissão de resíduos tóxicos, preocupando-se com a reciclagem, a redução de desperdícios e 

que usem eficientemente os recursos naturais, pois eles podem comprometer o futuro 

produtivo da empresa. Assim segundo Aguilera-Caracuel (2011) as empresas podem se 

tornar verdes e ter influência na internacionalização da estratégia ambiental no contexto 

organizacional, sendo determinantes para a concepção de uma postura proativa (CASTOR 

NETO et al, 2011).  

 A reindustrialização sustentável de acordo com Portugal Júnior e Portugal (2011), é 

oportuna, já que configura uma alternativa estratégica ao processo de desindustrialização no 

Brasil. A reindustrialização consiste na compreensão das mudanças ocorridas nas últimas 

décadas e numa análise sobre como as empresa reagiram e irão reagir dentro do contexto 

apresentado. 

 Para Portugal Júnior, Portugal e Paiva (2011), a utilização das estratégias na 

maioria das corporações tem com preocupação atender obrigações regulatórias, e direcionar 

as estratégias para a redução de efluentes e resíduos. 

 O crescimento do porte das organizações e o incremento da sua complexidade 

estrutural, associados à aceleração do ritmo das mudanças ambientais, têm exigido das 

organizações uma maior capacidade de formular e implementar estratégias que possibilitem 

superar os crescentes desafios de mercado e atingir os seus objetivos tanto de curto como de 

médio e longo prazo. 

 Para garantir a competitividade empresarial e a continuidade de seus negócios, 

grande parte das empresas já inseriu entre as suas prioridades a adequação ambiental e o 

cumprimento da legislação. O bom entendimento da legislação e sua prática correta são 

essenciais para a garantia de competitividade. 

 As pesquisas sobre a variável ambiental na estratégia de negócio é algo que merece 

atenção dos pesquisadores, havendo possibilidades de investigação. Para uma melhor 

vizualização, na Figura 1, representada pelas redes, pode-se observar estudos recentes sobre 

estratégia ambiental.  
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Figura 1 – Estudos recentes sobre Estratégia Ambiental 

 

Fonte: adaptado de Sehnem (2011) 

 

 Observou-se que nos anos de 2009, 2010 e 2011 houve o maior número de produções 

relacionadas ao tema. 

 Para desenvolver as estratégias da empresa, os recursos são fontes de referência que 

devem ser usados a favor, neste estudo além da estratégia, os recursos foram identificados 

através da teoria baseada em recursos (RBV), os quais são fundamentais para a vantagem 

competitiva e o desempenho empresarial (WERNERFELT, 1984; BARNEY, 1991, 2002; 

DIERICKX; COOL, 1989; PRAHALAD; HAMMEL, 1990; PETERAF, 1993).  

 Depois de ter explanado sobre alguns estudos sobre estratégia ambiental, o próximo 

passo será abordar temas pertinentes à visão baseada em recursos. 

 

 

2.2 Visão Baseada em Recursos (RBV) 

 

 O tema RBV, prende-se a estudos que dizem que a RBV enriquece a compreensão do 

papel que os recursos e capacidades têm para o sucesso de uma organização e para sua 

sobrevivência, e por ser considerada uma das teorias mais amplas da gestão estratégica 

(POWELL, 1995). A RBV busca identificar os recursos tangíveis e intangíveis da empresa, 

para elaborar estratégias que sejam fonte de vantagem competitiva, permitindo que os 

gestores utilizem seus recursos na construção de fortes interferências que lhes permitam 

ganhar vantagens competitivas.  
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  A RBV tem seu foco fundamental na exploração dos recursos da empresa para ganhar 

vantagem competitiva sustentável que proporcione a obtenção de desempenho superior 

(WERNERFELT, 1984, BARNEY, 1991, PETERAF, 1993). O uso de recursos reais e 

potenciais permite à organização se adaptar, bem como iniciar um processo de mudança em 

sua estratégia. Assim, os recursos são um exemplo daquilo que Dierickx e Coll (1989) 

chamam de estoque de recursos, cuja acumulação durante um período de tempo representa 

altos níveis de desempenho. Os estoques de recursos são acumulados ao longo da trajetória da 

organização, sendo caracterizados pelo desenvolvimento tecnológico, o processo de 

globalização e a ampliação dos mercados.  

 A literatura científica considera Barney (1991) como o precursor do modelo que, em 

síntese, procura analisar a heterogeneidade e imobilidade dos recursos da empresa, bem como 

a sustentabilidade. A RBV é considerada por Barney (1991) a teoria com maior influência no 

campo da administração estratégica, já que os recursos, uma vez identificados, podem ser 

usados para melhorar o posicionamento da empresa.  

 Com base nos recursos, é necessário que a estratégia crie valor e que não seja copiada 

por seus concorrentes. Os recursos são representados por insumos, habilidades, patentes, 

marcas entre outros, e as capacidades de uma empresa consistem na competência de uma 

equipe em executar alguma atividade. Os recursos são a fonte das capacidades de uma 

empresa, e as capacidades são a principal fonte de competitividade (GRANT,1991). Os 

precursores Wernerfelt (1984), Dierickx e Cool (1989) defendem que os recursos da firma e 

as relações sociais são fundamentais para a organização. 

 Castanias e Helfat (1991) salientam que os recursos, competências e habilidades estão 

associadas ao desempenho da organização. De acordo com Peteraf (1993), os recursos 

fundamentais que proporcionam a vantagem competitiva deverão ser escassos, únicos, ter 

imobilidade imperfeita, e difícil imitação ou substituição. 

 Os recursos podem ser classificados na visão de Collis (1994) em duas categorias: os 

tangíves e os intangíveis. Os primeiros são aqueles que incluem o elemento físico, já os 

intangíveis são compostos por competências e habilidades.  

 A exploração de recursos intangíveis e uma oportunidade de melhor resultados 

significativamente, como as pessoas que fazem parte do contexto organizacional, a reputação 

da empresa entre outros fatores subjetivos. Wernerfelt (1984) aponta que as fontes para gerar 

resultados benéficos estão na utilização de recursos intangíveis.  

 Para Dierickx e Cool (1989), um dos recursos intangíveis se refere à reputação que é 

construída ao longo do tempo. Os autores Prahalad e Hamel (1990) dão ênfase às 
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competências essenciais da organização. As competências, que devem ser de difícil imitação, 

referem-se ao saber agir de forma consciente e responsável, agregando valor à organização e 

ao indivíduo através da mobilização, integração, e transferência de habilidades, recursos e 

conhecimentos. 

 Collis e Porras (1995), citam como exemplo a liderança, a reputação, as marcas, e a 

forma de gestão que podem ser de difícil imitação. Assim, para realizar uma pesquisa com 

base na RBV,os recursos devem ser avaliados de forma que permita a identificação de 

recursos tangíveis e intangíveis (FOSS,1997; ANDERSEN;KHEM, 1998). Na visão de Foss 

(1997), os recursos intangíveis trazem vantagem competitiva para a organização. 

 Um recurso citado pelos autores se refere à propriedade intelectual e à tecnologia, que 

são o segredo do sucesso das empresas. (SHOROEDER; BATES; JUNTILLA, 2002). Essa 

união pode resultar em redução de tempo e menor erro na gestão de fabricação, promovendo 

uma aderência para alinhar rotinas organizacionais e ativos tecnológicos.  Outro recurso como 

a cultura foi mencionado por (WELBOURNE; WRIGHT, 1997; BECKER; HUSELID, 1998). 

 As organizações possuem traços culturais que as diferenciam umas das outras; esse 

recurso, desde que seja mobilizado adequadamente pode trazer benefícios. A estrutura 

organizacional é outro recurso que, segundo Grant (2002) pode ser difícil de ser duplicado se 

conseguir criar inovação nos processos relacionados com a produtividade, contemplando 

riquezas de conhecimentos orientadas a uma intensa atividade voltada à estrutura 

organizacional e que possa formar capital humano, pois o desempenho econômico e industrial 

depende do conhecimento dos gestores. 

 Buscar incorporar conhecimento rumo a um caminho inovador para produtos e 

processos de forma incremental e até mesmo radical, é uma características de empresas que 

buscam inovar constantemente. Por isso a importância de preservar e explorar os 

conhecimentos adquiridos, integrando o nível operacional com as atividades de apoio aos 

gestores. Outra forma de otimização da estrutura se refere ao estoque, que este pode ter uma 

eficiência técnica e operacional a propensão à redução, capaz de minimizar custos 

operacionais e gerar vantagem competitiva. 

 Para gerar vantagem competitiva, os processos devem seguir os seguintes passos no 

entender de Grant (1991): i) buscar novas formas de gerenciar através da aprendizagem; ii) 

identificar novos recursos e capacidades que devem ser desenvolvidos; e iii) procurar 

harmonizar os recursos organizacionais e as condições do mercado. Nesse sentido, as 

empresas muitas vezes já possuem recursos, mas que, por estarem inativos, não geram 

vantagem competitiva.  
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 Os recursos de uma empresa podem ser especificados como ativos, processos, 

atributos, informação, entre outros, eles podem ser controlados e possibilitam traçar melhorias 

em sua estratégia (BARNEY, 1991). Cada um desses elementos é estratégico para a 

organização. 

 No entanto, Hall (1992,1993) oferece outra forma para classificar os recursos: os 

ativos e as capacidades. Segundo esse autor, se o recurso é algo intangível que a empresa tem, 

ele é um ativo, e se o recurso intangível é algo que a empresa faz, é uma habilidade ou 

capacidade.    

 A abordagem de Hall (1992, 1993) apresenta a seguinte classificação e conceituação: 

i) ativos tangíveis, que englobam os ativos financeiros e ativos físicos; ii) Recursos 

intangíveis que são ativos que incluem ativos de propriedade intelectual (HALL,1992), ativos 

organizacionais (BARNEY, 1991; FERNANDEZ; MONTES, VAZQUEZ, 2000).  Os ativos 

organizacionais são os procedimentos e a cultura da empresa, esses processos normalmente 

estão relacionados ao padrão de qualidade e está pautado no conhecimento dos procedimentos 

existentes da organização. E os ativos de reputação (ROBERTS; DOWLING, 2000) são 

ativos estratégicos relacionados àquilo que poderá ter um bom desenvolvimento e, 

consequentemente, trazer resultados significativos ao longo da vida da empresa, alguns ativos 

podem trazer mais crescimento e resultado ao longo do tempo, enquanto outros estão mais 

ligados à redução de risco do que à geração de resultados. A reputação é uma construção ao 

longo da vida da empresa. Os recursos intangíveis são as habilidades que incluem capacidades 

(HALL, 1992; AMIT; SCHOEMAKER, 1993, DAY, 1994).  

 Segundo Hall (1992), patentes, marcas registradas, desenhos, devem ser protegidos 

por direito de propriedade, e são caracterizados como um recurso intangível, que pode 

enriquecer o produto e gerar vantagens.  

 O que também pode refletir sobre a vantagem competitiva são os conhecimentos 

acumulados (DEAN; BROWN, 1995).  Esse conhecimento pode ser fundamental para o 

sucesso da empresa como o “Know how” dos colaboradores que pode ser um dos pilares da 

organização desde que seja consolidado através de laços intraorganizacionais. 

 Outro recurso é o número de patentes segundo Mowery, Oxley e Silverman (1996), 

elas podem ajudar no desenvolvimento de pesquisas. A possibilidade de realizar 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento para desencadear novos processos que estejam 

predispostos a um resultado positivo, procurando um equilíbrio entre P&D e investimentos. 

 Além desse equilíbrio, as habilidades políticas podem ser utilizadas para neutralizar, 

promover ou gerenciar o público externo sendo um recurso que pode ser considerado 
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inimitável e raro (RUSSO, FOUTS, 1997). As habilidades políticas têm como grande desafio 

encontrar oportunidades de uma gestão sustentável, abordando principais riscos ambientais 

atuais, através do envolvimento da sociedade, lideranças, gestores e outros que fazem parte do 

todo, tratando de assuntos que envolvem a gestão de resíduos sólidos e dos recursos hídricos, 

planejamento e condições para lidar como os riscos e mudanças ambientais entre outras 

questões pertinentes ao tema ambiental. 

 Teece, Pisano e Schuen (1997) descrevem a visão baseada em recursos nas 

capacidades dinâmicas, que consistem na capacidade da empresa integrar, construir e 

reconfigurar competências externas e internas, para enfrentar ambientes em rápidas 

mudanças, incluindo a busca de tecnologias para o processo e melhoria nos produtos e 

procedimentos, são também direcionadas no desenvolvimento de capacidades. Teece, Pisano 

e Schuen (1997) destacam que as fontes do sucesso são as capacidades, a empresa deve 

desenvolver capacidades para identificar novas oportunidades. 

 Essas oportunidades podem ser identificadas através de estudos sobre capacidades 

organizacionais, esse pensamento é compactado por Nelson e Winter (1982), Dosi, Nelson e 

Winter (2000) compactuam com este pensamento. Tais capacidades conferem habilidade na 

renovação de competências de acordo com as mudanças no ambiente e na busca de soluções 

inovadoras, garantindo a competitividade da empresa (TEECE, PISANO, SHUEN, 1997; 

TEECE, 2007). O olhar dos gestores deve estar atento aos riscos e à ineficácia de um processo 

ou método que poderá resultar em baixa lucratividade. Nesse sentido, a renovação de 

competências deve ser constantemente alimentada. 

 Segundo Grant (2001), para garantir a sustentabilidade de recursos, as empresas 

devem atender a quatro indicadores: i) a duração que está associada à marca, à reputação e ao 

conhecimento ii) transparência é a capacidade de imitação dos concorrentes; iii) a 

transferência dos recursos procedente de uma dificuldade em razão da imobilidade 

demográfica; e iv) a replicabilidade é a incapacidade de um competidor repetir as práticas, por 

isso podem ser um empecilho, impedindo que sejam seguidas. Esses indicadores buscam 

alinhar estratégias de uma forma compatível e positiva com os recursos tangíveis e intangíveis 

de um ponto de vista sistêmico. 

 De acordo com Helfat e Peteraf (2003), os recursos são importantes aportes segundo 

duas premissas i) os recursos e capacidades estão dispostos dentro da empresa de forma heterogênea e 

homogênea; ii) a mobilidade é imperfeita mediante a constatação de recursos raros, valiosos, 

organizacionais e difíceis de imitar. A heterogeneidade se refere aos recursos especializados ou 

não replicáveis que podem criar oportunidades (DARNALL, 2003).  
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 No Quadro 5, Galbreath (2005) apresenta os recursos tangíveis e intangíveis. Ele 

salienta que o recurso, é uma fonte potencial para fornecer benefícios econômicos e seu 

estudo identifica os níveis de contribuição relativos dos recursos no sucesso da empresa, 

apontando que recursos organizacionais, como cultura, recursos humanos, políticas de gestão 

e estrutura corporativa podem impactar significativamente no sucesso de uma empresa. 

Galbreath (2005) sugere testar recursos tangíveis e intangíveis e o sucesso da organização. 

Interações complexas entre recursos podem afetar a rentabilidade da organização. E o recurso 

financeiro pode desencadear importantes processos inovadores. 

Quadro 5: Portfólio de recursos 

Portfólio de Recursos 

Recursos que são ativos Recursos que são habilidades  

Fatores que têm uma 

personificação tangível 

Fatores que têm uma personificação intangível 

Quais firmas têm um ativo O que faz uma firma ter uma 

habilidade 

Tangível Intangível Intangível 

Fatores que podem ser 

observados são financeiros 

na sua natureza, têm 

propriedade física e podem 

ser registrados no balanço 

emitido pela empresa 

Fatores não físicos que 

são usados na produção 

ou na melhoria de 

serviços, ou são outras 

expectativas dos 

benefícios econômicos 

futuros gerados para a 

firma. 

Fatores que habilitam a firma a 

escolher, desenvolver, implementar 

e realizar a criação de valor das 

estratégias de mercado. 

 

Fonte: Galbreath (2005, p.981) 
 

 A visão baseada em recursos da organização recebeu na última década a atenção no 

domínio da gestão estratégica, bem como na economia, na teoria da organização e, até 

mesmo, em outras áreas como capital intelectual (GALBREATH, 2005).  

 Na visão de Penrose (2006), para a organização ser bem sucedida, o crescimento 

depende dos fatores internos que devem contribuir para o seu crescimento, como a 

competência tecnológica, a capacidade de gestão e a economia. Para garantir a vantagem 

competitiva, o recurso deve ser raro, valioso e de difícil imitação (BARNEY; HERSTERLY, 

2007). Mas não há garantias que um recurso possa garantir vantagem competitiva por muito 

tempo. 

 Indicado por Barney e Hesterly (2007), o modelo VRIO representa os recursos 

valiosos, raros, imperfeitamente imitáveis e organizacionais que possibilitam identificar os 

recursos tangíveis e intangíveis que a empresa controla e que podem ser usados para criar e 

programar estratégias. 
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 Os estudos empíricos de RBV acrescentaram contribuições significativas para o 

campo da pesquisa, podendo assim a RBV avançar no refinamento teórico e empírico do 

desenvolvimento, mesmo com dificuldades em analisar ativos intangíveis (ARMSTRONG; 

SHIMIZU, 2007). Newbert (2007) aponta como oportuna a inclusão da variável recursos nas 

pesquisas, essa visão enriquece e influencia a gestão estratégica da firma. Desenvolveu 

Newbert (2008) uma pesquisa sobre a exploração dos recursos raros, valiosos e capacidades, e 

percebeu uma lacuna em estudos dessa natureza. O autor analisou empiricamente as relações 

entre valor, raridade e concluiu que esses recursos estão relacionados com a vantagem 

competitiva e desempenho. Em longo prazo, a posse de capacidades dinâmicas permite que a 

empresa gere rendas superiores (AUGIER; TEECE, 2008).  

  Alguns estudos apresentam uma lacuna a ser preenchida pela RBV e incluir os 

recursos nas pesquisas. A RBV é uma abordagem que está sendo discutida e analisada no 

ambiente científico. Além dos estudos mencionados anteriormente, outros já foram 

desenvolvidos com base na RBV, a exemplo de Robins e Wiersema (1995), Brush e Artz 

(1999), Trevino e Grosse (2002), Coates e McDermott (2002), Fahy (2002), Santos e Porto 

(2011), Ribeiro e João (2011), Martins, Silva e Cruz (2011), Wittmann et al (2011); Lopes, 

Hoffmann e Medeiros (2011), Coraiola, Baratter e Takahashi (2011), Melo (2011), e Sehnem 

(2011) sendo uma teoria aplicável ao setor estudado neste estudo de caso. 

 Na Figura 2, apresentam-se, através de redes os estudos recentes sobre o tema RBV. 

 

Figura 2 – Estudos recentes sobre RBV 

Fonte: Adaptado de Sehnem (2011). 
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 Os pesquisadores estão procurando dar “uma maior atenção à importância dos 

recursos intraorganizacionais e ver de que maneira a heterogeneidade dos recursos 

existentes nas empresas podem contribuir para a obtenção de melhores resultados” 

(SEHNEM, p. 48, 2011).  

 Ainda para muitas organizações as exigências ambientais são representadas como 

um entrave ao crescimento e expansão da organização contrapondo o uso de recursos 

naturais de forma que preserve e minimize os impactos causados pelas unidades produtivas, 

no entanto as empresas encaram como um fator que implica na lucratividade da empresa, por 

isso, as organizações devem visualizar esta questão sob outra perspectiva, ou seja, a redução 

de custo e a minimização e preservação de recursos com vistas à melhoria da 

competitividade, lucratividade e desempenho. 

  

 

2.3 Desempenho ambiental  

 

 A avaliação ambiental torna-se cada vez mais valiosa e importante, pois fornece 

subsídios para que sejam formulados projetos, políticas, planos e metas que propiciem a 

redução dos impactos causados pelas unidades produtivas.  

 

2.3.1 Medir o desempenho 

   

 Na atualidade as organizações devem estar preocupadas com questões voltadas ao 

meio ambiente e como medi-las. Para medir o desempenho os autores indicam fazer uma 

análise geral da empresa e identificar pontos que requerem atenção (KASUL; MOTWANI, 

1995). 

 A mensuração do desempenho empresarial permite verificar em que grau a missão 

organizacional está sendo cumprida. Conforme Harrington e Harrington (1997, p.429), “as 

medidas são essenciais, se você não pode medir algo, não será capaz de controlá-lo. Se não 

puder controlá-lo, não poderá gerenciá-lo. Se não puder gerenciá-lo, não poderá melhorá-lo. 

Sem melhorias, todo resultado será uma surpresa”. Na visão de Kaplan e Norton (1997) “tudo 

o que não é medido não é gerenciado”. 

 A adoção de medidas ambientalmente responsáveis conforme Schenini (2005) pode 

proporcionar alguns benefícios como: desenvolvimento de uma cultura ambiental interna, 
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diminuição de custos, atualização tecnológica e a otimização do processo produtivo, e o autor 

ainda complementa que a adoção das medidas tem uma forte tendência em prevenir acidentes 

ecológicos. 

 A prevenção de acidentes ecológicos, de acordo com Zhu e Sarkis (2004), pode ter 

um efeito positivo sobre o desempenho, através de corte no custo da compra de materiais e 

consumo de energia, além de reduzir o custo do tratamento de resíduos e também a 

preocupação em evitar multas.  

 A busca em conciliar o desenvolvimento e a preservação pode ser o caminho, mas 

este é longo e requer a adoção de práticas que garantam a harmonia do meio ambiente. Como 

a coleta seletiva do lixo, a reciclagem, o depósito e a compactação de lixo no aterro sanitário e 

o tratamento de efluentes adequados. 

 Preservar, conservar e fazer uso sustentável desses recursos requer regras 

comportamentais que são importantes para gerar padrões de produção, e de consumo 

alinhados com a sustentabilidade. 

 

2.3.2 Visualização do desempenho ambiental 

 

 Segundo Werkema (1995), para ter uma melhor visualização do desempenho 

ambiental pode ser adotado como procedimento padrão, para a tomada de ações, a ferramenta 

do ciclo do PDCA, planejar, executar, verificar e agir. As áreas de gestão e pesquisa e 

desenvolvimento, produção e marketing devem estar envolvidas e comprometidas se uma 

empresa estiver implantando uma política de utilização de tecnologias limpas (HART, 1995). 

 O uso de tecnologias limpas aumenta a complexidade da produção ou de processos e 

requer o aumento de competências dos trabalhadores em todos os níveis da empresa. (HART, 

1995). Para tanto, as políticas de desenvolvimento sustentável buscam nortear as empresas de 

forma a participarem ativamente na implementação de seus programas ambientais, que têm 

um papel fundamental na redução do impacto no meio ambiente e no uso dos recursos 

naturais.  

 A procura por opções que minimizem os impactos negativos da atividade produtiva 

tem instigado o setor a buscar melhorias, que possam contribuir para melhores resultados e 

refletindo no aumento de competitividade. 

  

2.3.3. Resultados do desempenho  
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 A avaliação do desempenho ambiental segundo Pearson e Barnes (1999), não deve se 

limitar a relatórios e carece incluir medições multidimensionais, representadas por indicadores 

de desempenho. Para Tibor e Feldman (1996, p.200), “um melhor gerenciamento do meio 

ambiente levará a um melhor desempenho, uma maior eficiência significa um maior retorno 

dos investimentos”.  

 Racionalizar o processo de tomada de decisões e garantir o sucesso da empresa em 

seu ambiente futuro é construí-lo evitando ao máximo as surpresas, sempre mantendo um 

constante controle, verificação e aperfeiçoamento (SAMPAIO, 2002). Cada organização 

emprega recursos para seu desenvolvimento e crescimento, nos dias de hoje, o uso e a 

aplicação racional dos recursos naturais são essenciais para estabelecer a prática de 

administração. 

 Para um aumento do desempenho ambiental, na visão de Rao e Holt (2005), a 

promoção de eficiência é fruto da sinergia entre as partes interessadas. Siggelkow e Rivkin 

(2005) argumentam que os atributos da estrutura, equipe de gestão, devem influenciar em seu 

desempenho, pesquisadores empíricos têm se esforçado para detectar tal influência. De acordo 

com Sellitto (2005), o desempenho da organização é pautado por dois âmbitos: o interno, 

baseado em sistemas gerenciais de medição de desempenho e público interno e o externo, 

baseado no mercado acionário, sindicatos, poder público e balanços. A partir da intensificação 

da industrialização em determinadas áreas, pôde-se sentir o agravamento da questão 

ambiental. 

 Para atingir resultados sustentáveis, aumentar a competitividade e produção visando 

o desempenho ambiental é necessário que as organizações entendam a importância de 

mensurar os aspectos ambientais e estabelecer indicadores de qualidade ambiental que 

possibilitem a divulgação dos resultados dessas práticas ambientais.  

  

2.3.4 Avaliação de desempenho 

 

 Melo e Pegado (2006) definem desempenho ambiental como a influência que uma 

operação industrial causa no ambiente e para ser controlado deve ser avaliado por indicadores. 

 Alguns estudos nessa área encontraram lacunas referentes a indicadores que são 

utilizados na tomada de decisão concernente à questão ambiental, as empresas utilizam de 

modo específico para o setor de produção, como: otimização do processo, compra de 

equipamentos, desenvolvimento de novos produtos e aumento da produtividade (KLASSEN, 

2000; SHRIVASTAVA, 1995; CONSTABLE et al., 2002). 



45 
 

 

  Alguns indicadores como o consumo de água, energia, matérias-primas, volume de 

resíduos, geração de efluentes, ainda não apresentam registros, dificultando ações que 

poderiam melhorar o desempenho ambiental das firmas. A falta dessas informações contribui 

para o não conhecimento do desempenho ambiental representando que os investimentos 

realizados não concebem ganhos. 

 Dowell, Hart e Yeung (2000) constataram que as firmas que adotaram rígidas 

iniciativas ambientais globais têm um alto valor de mercado. A empresa tendo uma boa 

reputação em relação à questão ambiental pode atingir clientes que são sensíveis a essa 

questão (RUSSO; FOUTS, 1997). A conscientização da sociedade e a legislação ambiental 

têm induzido as empresas a uma relação mais sustentável com o meio ambiente. 

  A partir da década de 90, surgem algumas metodologias e sistemas de avaliação de 

desempenho com vistas não somente para indicadores financeiros, mas também ambientais 

(CAMPOS, 2001). Segundo Moreira (2001, p.86), um desses sistemas de avaliação é a norma 

ISO 14001 que visa “a proteção ambiental e a prevenção da poluição com as necessidades 

socioeconômicas das organizações”. A criação de indicadores ambientais não é um requisito 

normativo; é de certa maneira uma necessidade organizacional. Os indicadores de 

desempenho ambiental podem ser entendidos como parâmetros que fornecem subsídios a 

respeito do cenário ambiental. São eles que possibilitam a tomada de decisão e permitem 

avaliar o desempenho através dos aspectos ambientais, que devem ser de fácil interpretação, 

capazes de demonstrar tendências e que despertem a questão de valores ambientais e 

proporcionem resultados que contribuam para a tomada de decisão. Para isso, é necessário 

identificar os indicadores, implementar, monitorar, revisar e traçar metas de melhoria. 

Segundo Tocchetto (2004, p.2), “os indicadores de desempenho ambiental são medidas 

diretas ou indiretas de qualidade ambiental e expressam o desempenho ambiental das 

empresas”. 

 Os processos e ferramentas internas têm o objetivo de prover informações confiáveis, 

verificáveis e contínuas, e comparar com os critérios estabelecidos pela organização, os quais 

podem ser utilizados independentemente da utilização de um SGA. 

 A comprovação do desempenho, para Pires (2004) pode ser feita através de 

processos, procedimentos, metas, indicadores e resultados. No contexto de sistema de gestão 

ambiental, os resultados podem ser mensurados com base na política ambiental, nos objetivos 

e metas ambientais da organização e outros requisitos de desempenho ambiental (ABNT NBR 

ISO 14001, 2004). A norma ABNT NBR ISO 14001 (2004) define o sistema de gestão 

ambiental como parte de um sistema de gestão, que inclui estrutura organizacional, atividades 
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de planejamento, práticas, procedimentos, processos e recursos, utilizados para desenvolver e 

implementar a política ambiental e para gerenciar aspectos ambientais conforme observados 

na Figura 3. 

Figura 3 - Elementos-chave do Sistema de Gestão Ambiental baseado na ISO 14001 

 

 

Fonte: Adaptado Cajazeira (1998). 

 

 Segundo Tachizawa (2005, p.355), “indicadores deverão existir à medida que forem 

necessários ao controle da qualidade e do desempenho no âmbito do processo/tarefa. Podem 

ser ampliados, reduzidos ou ajustados”. Os indicadores de desempenho podem se associar à 

satisfação de clientes, missão da empresa, processos da organização, estratégias e métodos 

primordiais para o modelo de gestão empresarial (MARINHO, 2006).  Uma das alternativas 

para verificar o desempenho de uma empresa segundo Assaf, Neto e Lima (2009), são os 

indicadores, que permitem obter resultados. 

 Segundo Melo e Pegado (2006), é possível medir o desempenho ambiental de 

produtos, de projeções e operações, os construtos são calculados segundo indicadores e 

ponderações de importância, agregados em um índice global. Esses construtos se referem ao 

uso de água; uso de recursos; uso do solo; emissão de gases geradores de efeito estufa; 

emissão de poluentes hídricos; emissão de poluentes atmosféricos; e geração de resíduos. A 

Redução de dispêndios com insumos produtivos (matérias-primas, consumo de energia, 

serviços contratados) por meio da racionalização de seus métodos operacionais aplicados às 

fontes de suprimento. Para alcançar as metas ecológicas é necessário no entendimento de 
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Seiffert (2005), que haja um planejamento e organização do tratamento dos aspectos 

ambientais, através da gestão ambiental. 

 Uma metodologia que auxilia as indústrias a obter uma gestão ambiental se refere à 

produção mais limpa mostrada por Oliveira e Alves (2007) através de um estudo de caso no 

processo de usinagem. Esses autores constataram que, com as crescentes cobranças civis e 

legislativas acerca da relação indústria e meio ambiente não é mais aceitável as empresas 

continuarem apenas atuando com tecnologias de fim-de-tubo. As tecnologias com abordagem 

fim-de-tubo são características de empresas que possuem apenas tecnologias no final do 

processo produtivo, ou seja, as várias etapas do processo produtivo industrial geram 

poluentes, mas que somente serão tratados no final do processo. 

 A Produção mais Limpa é uma ferramenta que contribui de maneira bastante 

acessível e prática para a prevenção de impactos negativos por promover o melhor 

gerenciamento dos recursos energéticos e minimizar os resíduos produzidos. A produção 

mais limpa supõe a utilização responsável da quantidade de materiais e energia usados, 

apresentando assim um potencial para soluções econômicas; A minimização de resíduos, 

efluentes e emissões, conforme Barbieri (2004), consiste em disseminar menos poluição 

ao meio ambiente, gerar menos resíduos e consumir menos recursos naturais.  

 Para Campos, Mello e Verdinelli (2007), os indicadores a serem considerados na 

condução da avaliação de desempenho ambiental são: o Indicador de Condição Ambiental 

(ICA) e o Indicador de Desempenho Ambiental (IDA). O primeiro indicador, o IDCA, 

fornece informações sobre as condições locais, regionais, nacionais ou globais da qualidade 

do meio ambiente, sob a forma de resultados de medições efetuadas de acordo com os padrões 

e regras ambientais estabelecidos pelas normas e dispositivos legais. O segundo, IDA, fornece 

informações sobre o desempenho ambiental de uma organização, e é classificado em dois 

tipos: Indicadores de Desempenho Gerencial (IDG) e Indicadores de Desempenho 

Operacional (IDO). Os Indicadores de Desempenho Gerencial (IDG) fornecem informações 

sobre os esforços gerenciais para influenciar positivamente o desempenho ambiental da 

organização como um todo, e os Indicadores de Desempenho Operacional (IDO) fornecem 

informações sobre o desempenho ambiental relacionado, sobretudo, às operações do processo 

produtivo. 

 Para Alberton e Costa (2007), algumas oportunidades de redução de custos e 

diminuição da poluição são uma regra e não exceção e, de modo geral, esforços para reduzir a 

poluição e maximizar os retornos seguem os mesmos princípios básicos, incluindo o uso 
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eficiente dos recursos, a substituição por materiais menos caros e a eliminação de atividades 

desnecessárias.  

 Para obter tais diminuições e maximizar retornos é importante que as organizações se 

comprometam em formar mão-de-obra qualificada e que conduza a formação de seus 

colaboradores com base em uma educação ambiental que acima de tudo, preze pela qualidade 

de vida do colaborador, e que por sua vez pode contribuir para o aproveitamento consciente 

dos recursos. Com isso, as organizações poderão atingir padrões eficientes em seus processos, 

minimizando impactos danosos ao ambiente, tanto presentes como os futuros. 

 O desempenho ambiental das firmas pode ser norteado por alguns aspectos como: 

buscar melhores formas de acesso a mercados; ter diferencial no portfólio de produtos; e criar 

metodologias de controle de poluição. A melhoria do desempenho ambiental pode reduzir 

dispêndios de quatro formas: i) gerenciando a relação com o ambiente externo; ii) controlando 

despesas com matérias, energia, serviços e equipamentos; iii) custos principais e iv) custo da 

força de trabalho (AMBEC; LANOIE, 2008). Campos e Melo (2008) realizaram uma 

pesquisa teórica, através de desempenho dos Sistemas de Gestão Ambiental (SGA). O SGA 

tem como objetivo: identificar aspectos ambientais envolvidos nas atividades da organização; 

avaliar impactos ambientais produzidos pela atividade da empresa; apontar os requisitos 

legais quanto aos aspectos e impactos ambientais; identificar os aspectos ambientais 

envolvidos nas atividades da organização; estabelecer metas ambientais, objetivos ambientais, 

critérios internos; criar uma política ambiental; elaborar plano de ação; prover a organização 

das condições de cumprir as diretrizes estabelecidas e possibilitar a melhoria contínua do 

SGA. Mas, para algumas organizações o estabelecimento de um Sistema de Gestão ambiental 

representa custos.  

 De acordo com Ribeiro et al. (2009), a produção com responsabilidade 

socioambiental gera gastos no sentido de buscar novas tecnologias e, principalmente, coletar e 

divulgar informações para os agentes do negócio. 

  

2.3.5 Estudos correlatos sobre desempenho 

 

 As firmas com alto desempenho ambiental tendem a ser mais lucrativas; King e 

Lenox (2001) verificaram que há evidências de uma associação entre menor poluição e maior 

valorização financeira. Já o estudo de Wagner et al. (2002) evidenciou um conflito entre o 

retorno sobre o capital próprio empregado e o desempenho ambiental.  
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 Nesse sentido é importante o marketing ambiental e o papel da comunicação dos 

indicadores aos vários agentes da sociedade, sendo que a adoção de uma cultura voltada para 

a proteção do meio ambiente acaba contribuindo para uma diminuição de acidentes 

ambientais e também reduz os custos de produção, conclusão advinda de um estudo de caso 

desenvolvido por Oliveira e Waissman (2002). O estudo de Thornton, Kagan e Gunningham 

(2003) verificou que as diferenças no desempenho ambiental das empresas não foram 

consistentemente correlacionadas com a rentabilidade ou com as vendas. Wu (2006) comenta 

que alguns pesquisadores encontraram relações positivas, mas ainda são inconclusivas em 

relação ao desempenho ambiental. Conforme mostram Haber e Reichel (2005), pesquisas 

anteriores apontavam o indicador de desempenho apenas relacionado com a dimensão 

econômica, e acabavam por privilegiar o curto prazo. 

 Atualmente, as organizações apenas informam o desempenho financeiro, mas nos 

dias atuais é importante a divulgação de informações sociais e ambientais através de relatórios 

de desempenho, costume ainda incipiente se comparado à longa história de relatórios 

financeiros. Aragon-Correa e Rubio Lopez (2007) salientam que algumas empresas podem 

melhorar seu desempenho financeiro graças aos progressos na gestão ambiental, mas outras 

podem obter um melhor desempenho mantendo suas atividades ambientais para atender os 

requisitos legais mínimos.  

 Do mesmo modo, pode-se entender que a exploração do meio natural para 

desenvolver as atividades desse setor, assim com a pressão dos seus diversos stakeholders são 

fatores que colaboram para que as empresas busquem adotar tecnologias de produção que 

amenizem o impacto ambiental, contribuindo para a melhoria do desempenho econômico-

financeiro. O importante é ter um compromisso com o desenvolvimento sustentável e a 

promoção de um futuro ambientalmente sustentável (ARAÚJO; BUENO, 2008). 

 Mitra, Dhar e Agrawal (2008), verificaram que as organizações enquadradas na 

categoria grandes e muito grandes apresentam desempenho ambiental acima da média, 

contudo, a maioria das unidades pequenas e muito pequenas apresenta desempenho ambiental 

pobre. A competitividade das organizações não depende apenas de fatores econômicos, mas 

também de uma gestão socialmente valorizada que garanta sua legitimidade e sobrevivência 

no contexto ambiental. 

 Conforme Lópes-Gamero, Molina Azorén, Claver-Cortes (2009), os resultados 

anteriores dos estudos teóricos acerca das estratégias ambientais e desempenho não foram 

congruentes, isto é, os resultados positivos e negativos foram encontrados para as mesmas 

relações e diferentes contextos. Contudo, para obter um elevado desempenho ambiental e 
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desenvolver produtos com esse foco, são importantes os recursos humanos (JABBOUR; 

SANTOS, JABBOUR, 2009). No processo organizacional, é importante haver sistemas de 

avaliação de desempenho e treinamentos, articulação da equipe para gerar aprendizado 

organizacional e condutas ambientais compartilhadas pelos colaboradores. 

 Souza, Paulella, Tachizawa e Pozo (2009) descrevem indicadores que são síntese 

para o desempenho ambiental, objetivam condensar informações relevantes sobre o meio 

ambiente e qualidade de vida. Proposta por Corrêa e Panhoca (2009), adaptação intercultural e 

avaliação do desempenho ambiental corporativo. O desempenho ambiental corporativo é um 

subconjunto do desempenho social corporativo referente às questões ligadas ao meio-

ambiente. 

 Uma análise institucional foi realizada por Alperstedt, Quintella e Souza (2010) para 

verificar as estratégias de gestão ambiental e seus fatores determinantes. A modelagem para 

avaliação de desempenho ambiental em operações de manufatura foi proposta por 

(SELLITTO; BORCHARDT, PEREIRA, 2010). A avaliação do desempenho ambiental de 

obras de recuperação de rodovias foi estudada por (COSTAS; SANCHES,2010).  

 Madhok, Li e Priem (2010) revisitam a RBV, comparando vantagens competitivas 

baseadas no isolamento e na heterogeneidade competitiva das empresas. Simpson e Samson 

(2010) consideram que estratégia, operações e um papel de um especialista em um ambiente 

organizacional são determinantes para o desempenho ambiental. O profissional encarregado 

dessa função tem como função relacionar informações e métodos aplicados no setor e a partir 

das constatações recomendar e sugerir formas alternativas para melhoria do processo de 

produção.  

 A relação da orientação para o ambiente, a estratégia ambiental, o desempenho da 

empresa e a influência dos interessados, foi analisada por Chan (2010) e conclui-se que a 

orientação do ambiente interno influencia positivamente o ambiente empresarial, que, por sua 

vez, pode afetar positivamente o desempenho da empresa e assim fornecer aos executivos 

informações importantes para melhorar o desempenho através do ambientalismo corporativo. 

O ambientalismo corporativo surge como resposta à influência de diversos stakeholders. 

 As organizações necessitam de uma orientação sobre as áreas funcionais, a fim de 

melhorar e sustentar o desempenho ambiental para estipular estratégias ambientais 

(SIMPSON; SAMSON,2010). 

  Muitas empresas, segundo Creel (2010), estão incluindo ações voltadas ao meio 

ambiente como parte de sua estratégia empresarial global. É possível visualizar, no Quadro 6, 

algumas práticas que evidenciam o desempenho ambiental: 
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Quadro 6: Empresas e Desempenho Ambiental 

Empresa  Desempenho Ambiental  

Target (minesota)é uma 

organização de varejo 

Implementa em suas novas lojas o sistema de energia solar, e as 

normas de conservação de água, um compromisso de toda a 

organização para reduzir o desperdício, o uso de embalagens 

ecológicas aos produtos de marca própria, e um programa de 

reciclagem para toda a empresa. 

Subaru (indiana) a fábrica 

da montadora internacional 

de fabricação 

é a primeira montagem de auto center para atingir status de 

resíduo zero. Tudo a partir da planta é reutilizado ou reciclado, e  

nenhum resíduo é enviado para aterros. 

Office Depot é uma 

organização de varejo 

especializada em venda de 

produtos de escritório para 

o público em geral e as 

empresas 

Realiza consultoria interna anual, independente do ambiente, 

atividades mensais e desenvolveu sistemas internos de reciclagem 

de papel para cartuchos de impressora, com o aumento do uso de 

papel reciclável. 

Dell Computadores é um 

dos maiores fabricantes de 

computadores do mundo, 

Implementação de programas internamente e com seus clientes 

para reutilizar e reciclar as peças do computador. Este é 

considerado um movimento em prol do meio ambiente por causa 

dos perigos relacionados com a alienação de peças de 

computadores velhos. 

Apple é uma empresa de 

eletrônicos nos Estados 

Unidos. 

Seus produtos são criados para reduzir seu impacto sobre o meio 

ambiente através de um projeto usando menos materiais (sem 

muitos elementos tóxicos)e menor número de embalagens. Por 

exemplo, sua linha de produtos não contém chumbo, mercúrio ou 

arsênico. A nova linha de computadores da empresa é feita com 

material 50% menor do que a primeira geração. 

Frito-Lay Desde 2008, a organização snack-produção de alimentos tem 

utilizado 54.000 metros quadrados de espelhos côncavos, como 

parte de 384 colectores solares para reduzir o uso de gás natural na 

fábrica que produz SunChips. 
 

Fonte: Adaptado Creel (2010) 

   

 Segundo Dawkins e Fraas (2011), alguns pesquisadores argumentam que a empresa 

com um desempenho ambiental favorável tem maior facilidade para a divulgação ambiental 

de forma voluntária. É uma forma de ressaltar a importância da responsabilidade ambiental 

através de informações e divulgação para o meio externo.  

 Outros pesquisadores, no entanto, têm argumentado que as empresas com precários 

desempenhos são mais propensas a divulgar as práticas ambientais. Em seu estudo sobre 

divulgação ambiental e desempenho os autores acima citados, evidenciaram que as empresas 

com um desempenho baixo não estão buscando oportunidades para agir de forma  proativa, 

tendo uma posição reativa em relação às preocupações sobre a legitimidade, em vez de 

executar uma estratégia de desempenho ambiental. A questão ambiental ainda representa 

custos para as organizações. 
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  Alguns estudos apresentam uma lacuna a ser preenchida pela variável desempenho, 

variável amplamente discutida no ambiente acadêmico, além dos estudos mencionados 

anteriormente, outros já foram desenvolvidos com base em desempenho a exemplo de 

Bertucci (2005) que estudou ambiente, estratégia e performace organizacional no setor 

industrial e de serviços. Silva, Silva e Manfrinato (2005) pesquisaram a correlação entre 

gestão da tecnologia e gestão ambiental nas empresas. Bandeira de Melo e Marcon (2006) 

pesquisaram a heterogeniedade do desempenho de empresas em ambientes turbulentos. A 

relação entre o desempenho ambiental e divulgação ambiental foi abordada por Clarkson, Li e 

Vasvari (2007). Newbert (2008) investigou raridade, valor, vantagem competitiva e 

desempenho. Crook, Ketchen, Combs e Todd (2008) realizaram uma meta-análise de recursos 

estratégicos e desempenho. A avaliação de necessidades sistêmicas pode ajudar nas lacunas de 

desempenho ambiental apresentadas por empresas (CARLETON, 2009). Sarmento e Durão (2009) 

constataram que as organizações estão investindo gradativamente em equipamentos 

ambientais; os trabalhos de treinamento ambiental estão crescendo; e os gestores apontam que 

foram feitos investimentos em ativos tangíveis.  

 Os autores afirmam que o desempenho ambiental de uma empresa é uma 

consequência de suas práticas competitivas ou dos padrões do comportamento ambiental que, 

por sua vez, depende da estrutura do mercado em que se insere (JACOVINE .et al., 2009). 

  Kaleka (2011) estudou serviços, recursos e capacidades de marketing, conduzindo a 

uma vantagem competitiva nos serviços e desempenho. Realizaram Pazini, Cunha e Gimenez 

(2011), um estudo de um ambiente turbulento, estratégia e liderança no desempenho das 

empresas de pequeno porte. A percepção da incerteza ambiental e do comportamento 

estratégico no processo de formulação de estratégias em pequenas empresas foi estudada por 

(GARDELIN; ROSSETTO, VERDINELLI, 2011). Os ativos intangíveis e análise de 

desempenho foram verificados por (ST-PIERRE; AUDET, 2011).  Peinado e Fernandez 

(2011) verificam o desempenho, as estratégias e as competências. Mas o maior desafio 

apontado por Orellano e Quiota (2011) é encontrar dados concretos qualitativos e 

quantitativos sobre esses indicadores. A seguir a figura 4, mostra estudos recentes sobre 

desempenho com base nas redes. 
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Figura 4: Estudos recentes sobre desempenho 

Fonte: adaptado de Sehnem (2011) 

 

 Na próxima seção, são apresentados alguns modelos que são usados para avaliar o 

desempenho ambiental. Esses modelos permitem o planejamento de ações que minimizem 

diversos problemas ligados à questão ambiental.  

 

 

2.4 Modelos de Avaliação  

  

 O primeiro deles é o SGADA Sistema de Gestão e Avaliação de Desempenho 

Ambiental proposto por (CAMPOS, 2001); logo o GAIA gerenciamento de aspectos e 

impactos ambientais, criado por (LERÍPIO, 2001); o próximo é o ECP o modelo Estrutura-

Conduta-Performace recomendado por (ABREU, 2001); o seguinte, o modelo PEPSE 

preconizado por (CORAL, 2002), em seguida o SICOGEA, elaborado por (PFISTHER, 

2004); depois o MEGA indicado, por (BEN, 2007); e por fim o Framework que será utilizada 

nesta dissertação o FAREADO, recomendado por (SEHNEM,2 011), objeto de aplicação neste 

estudo.  

 

2.4.1 SGADA – Sistema de Gestão e Avaliação do desempenho Ambiental  

  

 O Sistema de Gestão e Avaliação do Desempenho Ambiental – SGADA, utiliza o 

Balanced Scorecard com o objetivo de incluir as questões estratégicas no contexto da gestão e 
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desempenho ambiental através da definição de objetivos organizacionais, fatores críticos de 

sucesso e indicadores de desempenho ambiental, considerando as declarações de visão e de 

missão a partir da decisão estratégica que envolve. Além dos aspectos financeiros, 

operacionais, mercadológicos e de aprendizagem, é elaborada uma conduta ambiental bem 

definida (Campos, 2001, p.108). As linhas gerais dos conceitos do BSC postulados por 

Kaplan e Norton (1997) podem ser vistas na Figura 5. 

Figura 5: Linhas gerais dos conceitos do BSC  

 

Fonte: Kaplan e Norton (1997, p.10) 

 

 A partir do BSC, o modelo SGADA alia a perspectiva ambiental como sendo parte 

integrante da estratégia competitiva da empresa alterando, ainda, as perspectivas dos 

processos internos e de aprendizagem e crescimento para perspectiva operacional e gente 

respectivamente, contemplando as cinco perspectivas e seu inter-relacionamento.  

 O SGADA utiliza o BSC, com o intuito de inserir as questões estratégicas no 

contexto da gestão e desempenho ambiental. A implementação do SGADA, conforme pode 

ser observada na Figura 6, é conduzida em cinco fases principais: 1ª) Planejamento do 

sistema; 2ª) Planejamento do desempenho; 3ª) Implementação 4ª) Verificação e 5ª) Análise 

crítica. 
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Figura 6: Fases de implantação do SGADA 

 

 
Fonte: Campos (2001, p.110) 

 

 O sistema de gestão e avaliação de desempenho ambiental – SGADA tem como 

objetivo trazer para o planejamento estratégico da organização a questão ambiental através da 

metodologia do Balanced Scorecard.  

 

 

2.4.2.  GAIA - Gestão Ambiental e Impacto Ambiental 

 

 O GAIA foi desenvolvido por Lerípio (2001) como um instrumento para alcançar a 

melhoria do desempenho ambiental das organizações e o alcance da sustentabilidade. Esse 

método é composto por três fases: a sensibilização, que tem como objetivo proporcionar a 

adesão e o comprometimento da alta administração com a melhoria contínua do desempenho 

ambiental; a conscientização, que tem por função identificar a cadeia de produção e consumo 

e os principais aspectos ambientais, especialmente o processo produtivo da organização alvo; 

e, a capacitação ou qualificação, que consiste em capacitar os colaboradores a definir e 

implementar as melhorias no desempenho ambiental.  

  De acordo com Lerípio (2001, p. 66), o modelo tem como princípios: “proporcionar 

às organizações o atendimento à legislação, a melhoria contínua e a prevenção da poluição a 

partir de atividades focalizadas no desempenho ambiental e na sustentabilidade, tomando 
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como elementos fundamentais do processo a organização e as pessoas através de suas relações 

com o meio ambiente”. 

 O método GAIA é fundamentado a partir de quatro filosofias e instrumentos da 

Qualidade que são: a Análise do Ciclo de Vida - ACV, Emissão Zero – ZERI, Sistema de 

Gestão Ambiental – SGA e Gerenciamento de Processos - GP. Esse método é resultado do 

estudo de doutorado do autor, onde foram realizadas 55 aplicações em 12 setores econômicos, 

e sua proposta básica é oferecer às organizações que não possuem sistema de gestão 

normatizado e normalizado uma orientação para a melhoria do desempenho ambiental. 

 A contribuição do estudo de Lerípio (2001) está na sensibilização à melhoria com 

relação aos aspectos ambientais, contribuindo para que a empresa passe a ter um melhor 

desempenho ambiental. 

  

2.4.3 ECP – Estrutura, Conduta e Performace  

  

 O modelo de avaliação da estratégia ambiental proposto por Abreu (2001) é uma 

ferramenta para a tomada de decisão e foi testado nos setores petroquímico, têxtil e de 

bebidas.  

 O modelo ECP-Ambiental “permite inferir que a performance ambiental de uma 

empresa é o reflexo de suas práticas competitivas ou padrões de conduta ambiental, que por 

sua vez, dependem da estrutura de mercado em que está inserida” (ABREU, 2001, p.65). O 

modelo ECP representa a estrutura, conduta e a performance da organização, e na Figura 7, é 

possível evidenciar os elementos que o compõem. 

Figura 7: Modelo proposto de avaliação da estratégia ambiental 

 

 

Fonte: Abreu (2001, p. 63) 

  

 O modelo enfatiza a existência de um resultado final triplo, o qual eleva os resultados 

sociais e ambientais à mesma categoria dos econômicos. Em resumo, o modelo ECP-

Ambiental implica em que a performance ambiental de uma empresa é gerada pela conduta 



57 
 

 

ambiental implementada a partir das pressões exercidas pela estrutura de mercado em que a 

empresa está inserida. A estrutura de mercado, por sua vez, é alterada em função de choques 

externos, o que acarreta a prática de novas condutas ambientais. 

 

2.4.4 PEPSE – Modelo de Planejamento Estratégico para a Sustentabilidade 

Empresarial  

  

 O modelo PEPSE baseia-se na premissa de desenvolvimento sustentável para a 

indústria, buscando a viabilidade e/ou equilíbrio econômico, ambiental e social. Ele identifica 

complementariedades entre os modelos de planejamento estratégico, relacionando a variável 

ambiental e a variável social, com as estratégias de negócios e indicadores de desempenho, 

através de um conjunto de indicadores que servem para medir o grau de sustentabilidade de 

uma empresa. 

 Além disso, divide o processo de análise em macroetapas, estruturando a informação do 

diagnóstico estratégico para futura elaboração de estratégias sustentáveis, bem como a escolha de 

ferramentas mais adequadas à sua implantação conforme observado na Figura 8. 

Figura 8 :  Modelo Pepse 

 

Fonte: Coral (2002, p.131) 

 A principal contribuição dessa ferramenta é a estruturação da informação do 

diagnóstico estratégico para a elaboração de estratégias sustentáveis e a escolha das 

ferramentas mais adequadas à sua implementação; o modelo permite também o 

monitoramento do grau de sustentabilidade empresarial a partir da premissa de equilíbrio 

entre os aspectos econômicos, sociais e ambientais. 

 

2.4.5 SICOGEA – Sistema Contábil Gerencial Ambiental 
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 O SICOGEA, proposto por Pfitscher (2004), utiliza o método GAIA e tem intenção 

de gerar informações ao gestor para melhor utilizar o ambiente com a mínima degradação 

possível sem tirar sua competitividade. Ele é dividido em três etapas: integração da cadeia de 

valor, gestão e controle ecológico e gestão da contabilidade e controladoria ambiental. 

 Através desses métodos, pode-se notar que a Contabilidade é uma ciência que se 

adapta às necessidades que venham a surgir e nunca deixa de atender seus objetivos, tais 

como, mostrar de forma clara e objetiva os resultados a todos os envolvidos. (PFITSCHER, 

2006). 

 O estudo também conta com uma etapa que se titula em plano resumido ambiental 

que através da ferramenta 5w2h que traçam ações de melhoria, depois são mostradas aos 

responsáveis que poderão aderir a novas metodologias, novas metas e um novo 

comportamento. Segundo Pfitscher (2004, p.135), o plano resumido ambiental “mostra as 

ações para continuidade da empresa no mercado, estuda formas de oportunidades”. 

 

2.4.6 MEGA – Modelo econômico de Gestão Ambiental 

 

 O modelo proposto por Ben (2007) foi aplicado em duas empresas do setor 

moveleiro; com base em um diagnóstico inicial, o modelo analisa custos operacionais 

ambientais, sua relação com a contabilidade ambiental e com os custos da qualidade 

ambiental e também é utilizada no modelo a indicação de indicadores ambientais e de 

melhorias voltadas a essa questão. O modelo está estruturado em 5 etapas, cada qual 

contemplando aspectos específicos; segundo Ben (2007), está dividido em etapas-fases e passos. 

 Etapa 1 – Diagnóstico inicial da empresa: Fase - Preparação da equipe e realização do 

diagnóstico inicial; Etapa 2 – Levantamento das informações ambientais: Fase - Determinação dos 

custos operacionais ambientais e Evidenciação da contabilidade ambiental; Etapa 3 - Avaliação 

das informações Ambientais – Fase: Custo da qualidade ambiental, análise monocriterial, análise 

multicriterial e análise benefício-custo; Etapa 4: Análise dos impactos ambientais – Fase: 

indicadores ambientais e benchmarking ambiental  e Etapa 5 – Planos de Melhoria  - Passos – 

Grupos de melhoria e feedback. O MEGA avalia os aspectos tangíveis da gestão ambiental da 

organização, as questões intangíveis não estão inseridas neste modelo.  

 

2.4.7 FAREADO - O Framework de Análise dos Recursos, Estratégias Ambientais e 

Desempenho de Organizações 
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 O Framework de Análise dos Recursos, Estratégias Ambientais e Desempenho de 

Organizações (FAREADO) proposto por (SEHNEM, 2011), consistiu em um instrumento 

de gestão que contribuiu para a melhoria do desempenho das organizações produtivas. A 

aplicação do FAREADO permite, verificar o desempenho, identificar estratégias ambientais e 

apontar os recursos organizacionais mobilizados ou que necessitem ser mobilizados para a sua 

implementação. Procura desenvolver uma consciência crítica que se coaduna com os 

princípios da produção com minimização de desperdícios (SEHNEM, 2011). Na figura 9, é 

possível verificar o framework, que através das elipses menores, permite visualizar os 

construtos de primeira ordem, e que são avaliados com base em recursos intangíveis (a 

capacidade de inovação, a capacidade de gestão da qualidade, o capital intelectual, a cultura, 

a reputação) e os recursos tangíveis (instalações, equipamentos, recursos humanos e 

recursos financeiros). 

 O FAREADO também possibilita a identificação da estratégia ambiental se a empresa 

é reativa (apenas atende à legislação ambiental vigente), preventiva (atua com prevenção) 

ou proativa (atua de maneira pioneira e é considerada líder na conduta ambiental). Quanto ao 

desempenho ambiental, permite verificar o consumo de água, consumo de energia, emissão 

de gases de efeito estufa, emissões de substâncias deterioradoras da camada de ozônio e 

volume de resíduos. Em relação ao desempenho econômico, o FAREADO analisa os 

indicadores econômico-financeiros (ativo total, patrimônio líquido, receita líquida operacional, 

lucro bruto, lucro antes dos juros e do imposto de renda e lucro líquido) (SEHNEM, 2011). 

Mas no estudo em questão somente foi utilizada à dimensão ambiental. 

Figura 9 – FAREADO 

 

Fonte : Sehnem (2011, p.87) 
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 Depois dessa exposição, apresenta-se um resumo dos modelos apresentados dando 

ênfase no autor, no setor de aplicação e no desempenho. 

  

2.4.8 Resumo dos modelos apresentados 

  

 Conforme se observa no Quadro 7, a aplicação dos modelos foi em segmentos 

diferentes e todos de certa forma englobaram o desempenho ambiental, o que motivou sua 

descrição neste estudo. Apesar dos modelos apresentados serem relevantes, o objetivo geral 

da pesquisa tem enfoque na dimensão ambiental e a aplicação foi no setor de frigoríficos, por 

isso a escolha do FAREADO. Com base para a análise do caso em foco, o modelo MEGA e o 

SICOGEA contribuíram para a utilização do plano resumido ambiental e os demais serviram 

como base para o estudo, pois a pesquisa em questão aborda variáveis que estão contempladas 

no modelo GAIA, SGADA, ECP e PEPSE, e por serem importantes para o âmbito ambiental. 

Quadro 7 – Resumo dos modelos apresentados 

Modelo Autor/Ano Setor de aplicação Desempenho 

SGADA CAMPOS 

(2001) 

Serviços Ambiental 

GAIA LERÌPIO 

( 2001) 

Econômicos Ambiental e 

Econômico 

ECP ABREU (2001) Petroquímico, têxtil e 

de bebidas. 

Ambiental 

PEPSE CORAL (2002) Coureiro Ambiental, Social 

e Econômico 

SICOGEA PFISTCHERT 

(2004) 

Agronegócios (arroz 

ecológico) 

Ambiental e 

Econômico 

MEGA BEN (2007) Moveleiro Ambiental e 

Econômico 

FAREADO SEHNEM 

(2011) 

Agronegócios Ambiental e 

Econômico 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Entretanto, tendo em vista as especificidades e objetivos do estudo, o método 

FAREADO nesta dissertação foi adaptado, utilizando somente o desempenho ambiental, uma 

abordagem qualitativa tendo como base as perguntas do questionário original e incluindo 
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elementos como a percepção do entrevistado, a identificação de pontos deficitários e positivos 

ambientais e por fim a elaboração de planos resumidos de melhoria ambiental.  

Tomando-se como base o referencial teórico-empírico exposto até o momento, 

apresentam-se na próxima seção os procedimentos metodológicos que nortearam a realização 

da investigação científica, a fim de atender ao problema de pesquisa anteriormente definido. 
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3. METODOLOGIA 

 

 Neste capítulo, será apresentada a metodologia, explicando-se primeiro a estratégia e 

o tipo de pesquisa, após as técnicas de coleta de dados escolhidas para atender aos objetivos 

propostos. A identificação da organização pesquisada, o perfil dos entrevistados e a descrição 

das diretrizes do framework utilizado também compõem este capítulo. No fim dele serão 

apresentadas as limitações encontradas no decorrer do estudo. 

 

3.1 Estratégia de pesquisa 

 

A natureza das questões colocadas e os objetivos desse trabalho o remetem, 

naturalmente, para uma pesquisa qualitativa, características que são privilegiadas pela 

estratégia de pesquisa denominada estudo de caso. No entender de Yin (2010), estudo de caso 

é uma forma de pesquisa empírica que investiga fenômenos atuais em seu contexto real, 

quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. Nesse 

sentido, o estudo de caso é uma estratégia de pesquisa abrangente, que parte de questões do 

tipo “como” e “por que”.  

Para tal, foi escolhido um frigorífico, que neste trabalho é denominado de “Alfa”, que 

se caracteriza como uma empresa de grande porte, localizada no Sul do Brasil, e é 

especializada na industrialização e comercialização de alimentos processados a partir de 

carnes de aves, suínos e bovinos. 

Para concretizar o estudo de caso que tem um caráter descritivo, a pesquisa busca 

identificar, através do framework proposto por Sehnem (2011), a estratégia ambiental com 

base nas posturas postuladas por Maimon (1994), que se divide em reativa, preventiva e 

proativa. Em seguida, utiliza-se a abordagem da Visão Baseada em Recursos (RBV), com a 

finalidade de especificar os recursos tangíveis e intangíveis usados pela organização para 

estabelecer a variável ambiental. Depois, verificam-se os indicadores de desempenho 

ambiental, em seguida identificam-se as oportunidades, ameaças, fraquezas e potencialidades 

da organização e, por fim, são traçadas ações de melhorias ambientais. Segundo Yin (2005), o 

estudo de caso descritivo é utilizado para descrever uma intervenção e o contexto real em que 

o fato ocorre. 

 Com base nas informações coletadas, este estudo de caso objetiva analisar a empresa 

Alfa profundamente, pois é uma investigação que se debruça sobre recursos, estratégias e 

desempenho ambiental. 
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 A ideia fundamental deste delineamento de pesquisa repousa no fato de que a análise 

de uma unidade de um determinado universo possibilita a compreensão da generalidade, ou, 

ao menos, o estabelecimento de uma base para investigações posteriores, mais sistemáticas e 

precisas (RICHARDSON, 1999).  

 

3.2 Tipo de pesquisa 

 

Para dar embasamento ao estudo, será utilizada a pesquisa bibliográfica composta por 

livros e artigos científicos já existentes, que configuram fonte de informação. Quanto ao tipo 

de pesquisa, trata-se de um estudo de caráter qualitativo. Conforme Triviños (1987, p. 125), 

“a pesquisa qualitativa de natureza fenomenológica surge como forte reação contrária ao 

enfoque positivista, privilegiando a consciência do sujeito e entendendo a realidade social 

como uma construção humana”. 

 O método qualitativo foi escolhido porque o estudo busca identificar as percepções 

dos atores envolvidos no contexto organizacional e tem a preocupação de entender a fundo as 

variáveis pesquisadas. Quanto à natureza qualitativa, justifica-se este método devido à forma 

de aplicação da pesquisa, que se deu por meio de entrevistas com supervisores e gerentes da 

empresa. Dessa maneira, a contribuição do estudo será em realizar uma pesquisa qualitativa 

que envolve a busca da interpretação e a não neutralidade. Esse método possibilitou uma 

investigação mais apurada e promoveu alternativas para obter as informações dos 

colaboradores, uma vez que os indivíduos entrevistados fazem parte da organização e vivem 

no contexto. Para a coleta de dados, foi utilizado o roteiro semiestruturado. 

 Segundo Godoy (1995, p. 58), “a pesquisa qualitativa não procura enumerar e/ou 

medir os eventos estudados, nem emprega instrumental estatístico na análise dos dados; 

envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos”.  

 Destaca-se também a observação sistemática e a procura por um envolvimento com 

os atores pesquisados para, assim, alcançar mais subsídios para a resolução do problema. 

 Nesse sentido, Moreira (2002, p. 46) afirma que “os procedimentos metodológicos 

básicos apropriados para esse tipo de estudo podem ser a observação participante, observação 

e entrevistas”. Severino (2002, p. 45) explica que “qualquer pesquisa, em qualquer nível, 

exige do pesquisador um envolvimento tal que seu objeto de investigação passa a fazer parte 

de sua vida”. 

 De acordo com a natureza do fenômeno a ser estudado, foram utilizados dados 

primários e secundários, possibilitando identificar, nos principais atores tomadores de decisão 
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e nas características organizacionais, as respostas para a pergunta de pesquisa, bem como o 

atendimento dos objetivos propostos. Dessa forma, os dados coletados são provenientes de 

duas fontes: as secundárias, que incluem artigos, teses, dissertações, periódicos especializados 

e pesquisas acadêmicas anteriormente realizadas; e as primárias, constituídas de entrevistas 

com os indivíduos diretamente relacionados à formação e à condução das estratégias 

ambientais da organização, entrevistas conduzidas para complementar e confirmar os dados 

das fontes secundárias. 

 

3.3 Técnica de pesquisa 

  

 A técnica de pesquisa utilizada foi à entrevista semiestruturada, composta por 

questões logicamente relacionadas com a resolução do problema de pesquisa. Na visão de 

Triviños (1987, p.146), “a entrevista semiestruturada parte de certos questionamentos básicos, 

apoiados em teorias, que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de 

interrogativas”. O roteiro prezou pela natureza impessoal na tentativa de tornar o mais claro 

possível o entendimento das perguntas por parte dos entrevistados.  

 De acordo com Yin (2005), uma das fontes mais importantes para obtenção de 

informações em um estudo de caso são as entrevistas, pois elas são essenciais para o 

levantamento de dados. Por se tratar de uma pesquisa semiestruturada, pode-se recorrer a 

novos encontros com as pessoas entrevistadas, a fim de explorar mais profundamente algum 

ponto que ficou obscuro ou até mesmo para avançar em novos assuntos.  

 Em fevereiro de 2011, depois de realizadas as transcrições dos dados, e quando se 

iniciou o processo de análise, a pesquisadora teve que retornar ao Frigorífico Alfa para 

complementar a pesquisa e aplicou questionários com os entrevistados. 

 À medida que os dados foram sendo coletados, a pesquisadora procurou identificar 

temas e relações, construindo interpretações e gerando novas questões e ou aperfeiçoando as 

anteriores, o que, por sua vez, levou-a buscar novos dados, complementares ou mais 

específicos, que testassem suas interpretações, num processo de ajuste fino que foi até a 

análise final, de acordo com a recomendação de Alves-Mazzotti e Gewandszajder (1999). 

   

3.4 Coleta de dados 

 

 Este estudo de caso foi realizado em um frigorífico do sul do Brasil, onde foram 

aplicadas entrevistas, a fim de fazer uma análise e formular conclusões sobre o tema proposto. 
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 Por meio de observações e entrevistas, os dados foram devidamente colhidos, e 

serviram de subsídio para se chegar aos resultados. O contato com a empresa teve início no 

mês de dezembro de 2010. Já no mês de janeiro, foi enviado à direção da empresa um e-mail 

de apresentação (ver apêndice A), explanando a intenção da pesquisa e os roteiros de 

entrevista dos atores envolvidos. O presidente, que foi extremamente atencioso com a 

solicitação, autorizou a pesquisa com a condição de ter acesso ao relatório da pesquisa. Por 

questões de sigilo, o nome da empresa foi omitido neste trabalho, sendo atribuído a ela o 

codinome “Frigorífico Alfa”. Os participantes foram três gerentes e sete supervisores, 

contemplando as áreas da produção, pesquisa e desenvolvimento, compras, garantia da 

qualidade e manutenção. 

 Em janeiro de 2011, foi feita a primeira visita à empresa, para que se tomasse 

conhecimento das instalações. As entrevistas iniciaram-se com uma breve explanação da 

pesquisa, com ênfase na importância da participação do entrevistado. Foi apresentado o termo 

de consentimento (ver apêndice B) para que o indivíduo assinasse e permitisse que a gravação 

fosse realizada, e o conteúdo, publicado e divulgado. Para que os participantes não se 

sentissem ameaçados, seus nomes foram mantidos em sigilo, apenas foram atribuídas letras à 

em função de cada um deles: Gerente A, Gerente B e Gerente C, Supervisor A, Supervisor B, 

Supervisor C, Supervisor D, Supervisor E, Supervisor F, e Supervisor G. O grupo convidado 

a participar da pesquisa era formado por supervisores e gerentes, ou seja, por indivíduos 

diretamente relacionados à formação e condução dos objetivos estratégicos da organização. 

Os indivíduos que participaram das entrevistas foram selecionados por conveniência 

(VERGARA, 2000). 

 O roteiro da entrevista pode ser visualizado nos (APÊNDICES C, D, E, F e G). A 

pesquisa foi realizada pessoalmente pela autora do trabalho, o roteiro foi composto por 

questões abertas e as entrevistas foram feitas no ambiente profissional dos entrevistados, ou 

seja, em suas salas de trabalho, o que proporcionou uma coleta de dados pertinente ao 

problema de pesquisa. Este estudo não contemplou a dimensão econômica abordada por 

Sehnem (2011), bem como não foram considerados relatórios relacionados à contabilidade. 

 

3.5 Análise dos dados  

 

 Depois que os conteúdos das entrevistas passaram pela etapa de análise, as 

informações resultantes desse processo forneceram material adequado para atingir os 

objetivos propostos para o presente estudo. Isso porque “o pesquisador elabora sua percepção 
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do fenômeno e se deixa guiar pelas especificidades do material selecionado” (LAVILLE; 

DIONNE, 1999, p.215). 

 Partindo desse pressuposto, realizou-se a análise das entrevistas com o intuito de 

ampliar a compreensão da problemática e garantir uma visão enriquecida e mais completa 

acerca das informações encontradas. Essa prática, como destaca Vergara (2005, p.15), “é 

considerada uma técnica para o tratamento de dados que visa identificar o que está sendo dito 

a respeito de determinado tema” a união da hermenêutica com a dialética leva o intérprete a 

entender o texto, a fala, o depoimento, corno resultado de um processo social, mas com significado 

específico (VERGARA 2005, p.227). 

 O estudo mostra uma breve caracterização da empresa e a ilustração da situação atual da 

organização com base na percepção de cada entrevistado. Para realização deste trabalho, procurou-se 

verificar como está sendo tratada a questão ambiental pelo frigorífico, aplicando o método 

(FAREADO), e analisando dados para posteriormente apresentar seus resultados. 

  Na última etapa, sugerem-se alternativas para sanar questões consideradas deficitárias, 

com base no plano resumido ambiental e as variáveis que foram inclusas ao método FAREADO, 

configuram a contribuição deste trabalho ao modelo. 

 

3.6 Perfil dos pesquisados 

 

Dos dez entrevistados, somente dois eram do gênero feminino. Com relação ao tempo 

de trabalho na empresa pesquisada, houve uma variação de 9 a 30 anos. Quanto à formação 

desses atores, está dividida em superior incompleto, graduação em Administração de 

Empresas, Engenharia de Produção, Engenharia de Alimentos e Química Industrial, conforme 

apresenta o Quadro 8: 

Quadro 8 – Perfil dos entrevistados 

 

 

Entrevistado Função Tempo de 

empresa 

Gênero Formação  Duração da 

entrevista 

GA Gerente de 

produção 

11 M Superior 

incompleto 

53 min 

GB Gerente de 

Pesquisa e 

desenvolvimento 

12 M Engenharia de 

Alimentos 

54 min 

GC Gerente de 

garantia da 

qualidade 

12 M Química 

industrial 

70 min 

SA Supervisor de 

produção 

23 M Superior 

incompleto 

34 min 

SB Especialista em 

produção 

9 M Superior 

incompleto 

42 min 
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SC Supervisor de 

recursos 

humanos 

30 M Administração 30 min 

SD Supervisor de 

manutenção 

9 M Superior 

incompleto 

35 min 

SE Supervisor de 

compras de 

matéria-prima 

9 F Superior 

incompleto 

39 min 

SF Supervisor de 

compras 

insumos 

20 M Administração 47 min 

SG Supervisor da 

qualidade 

10 F Superior 

incompleto 

32 min 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

As entrevistas totalizaram aproximadamente sete horas de gravação. A duração de 

cada uma delas variou de trinta minutos a uma hora e dez minutos, ou seja, o tempo 

necessário para obter dados suficientes para que fosse atingido o escopo do estudo. 

A pesquisa é composta por uma gama de variáveis que a tornam extremamente 

complexa e, como é qualitativa, o pesquisador não tem, previamente, a noção exata de 

quantas entrevistas deve realizar e de quando deve encerrar o processo. A única fonte 

confiável é a percepção do momento em que o pesquisador não precisa de novas informações, 

ou seja, a percepção de que as informações se esgotaram. 

 Em fevereiro de 2011, a pesquisadora teve que retornar à empresa para buscar novas 

informações a fim de complementar a pesquisa. 

 Na visão de Godoi e Mattos (2006, p.309), “o processo de amostra teórica consiste 

em uma etapa da investigação que marca o constante movimento de aproximação e retorno 

entre a teoria e o campo realizado pelo pesquisador em direção à construção do objeto”. 

  

3.7 Fareado 

  

 O Framework de Análise proposta por Sehnem(2011) identifica 

estratégia, recursos e desempenho. Sehnem (2011, p.89) salienta “que toda empresa 

obtém determinado desempenho a partir do momento que aloca recursos, mesmo não tendo 

uma estratégia ambiental”. O modelo FAREADO é composto por 10 etapas - estas estão 

divididas em 5 etapas perceptivas e 5 etapas pautadas em critérios de mensuração. Nesta 

dissertação será utilizado os critérios perceptivos através das entrevistas, o estudo terá 
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como base a análise qualitativa. Para Sehnem (2011), a execução dos passos perceptivos 

com base no caráter qualitativo permite operacionalizar o FAREADO. 

 Para iniciar a pesquisa, foi necessário seguir algumas etapas: primeiramente, 

aplicar o roteiro de entrevista (APÊNDICES C, D, E ,F,e G) para os gestores selecionados, esta 

etapa possibilitou um diagnóstico organizacional acerca dos recursos, estratégias ambientais, 

desempenho e variáveis deficitárias e positivas a partir da percepção dos gestores.  Após isto, as 

entrevistas foram transcritas, buscando atender uma sequência que pode se observar no Quadro 

10, uma estrutura de forma resumida que contempla os objetivos da pesquisa.  

 O Quadro 9, representa a estrutura do modelo FAREADO proposto por Sehnem 

(2011) e que foi adaptado. 

  

   Quadro 9 – Estrutura do Modelo FAREADO adaptado. 

 

Objetivo geral Objetivo específicos Variáveis Autores utilizados como 
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Identificar a estratégia 

ambiental vigente na 

organização 

Reativa Maimon (1994) e Jabbour e 

Santos (2006) Preventiva 

Proativa 

 

Verificar os recursos 

tangíveis e intangíveis 

Recursos 

Valiosos 

 

 

Barney (1991) e Grant 

(1991) 
Recursos Raros 

Recursos 

imperfeitamente 

imitáveis 

Recursos 

Organizacionais 

Apontar os indicadores 

de desempenho 

ambiental 

Indicadores de 

desempenho 

ambiental 

ISO 14001 

 

 

 

Verificar os pontos 

deficitários e as 

potencialidades internas 

e externas ambientais 

Pontos fortes Donaire (1994) 

Pontos Fracos 

Oportunidades 

Ameaças 

Sugerir melhorias 

ambientais 

Plano resumido 

ambiental -  

5w2h 

Pfitscher (2004) e Ben 

(2007) 

 

  Fonte: adptado de Sehnem (2011). 

 

De acordo com Sehnem (2011), para identificar a estratégia ambiental foi 

utilizada a classificação efetuada por Jabbour e Santos (2006), que fizeram essa 
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catalogação à luz dos escritos de Maimon (1994), categorizando a estratégia ambiental 

sob diferentes abordagens: reativa, preventiva e proativa. Já os recursos foram 

identificados com base nos ativos tangíveis e intangíveis postulados por Grant (1991) e 

Barney (1991) e pela classificação do grau de importância: raro, valiosos, difíceis de 

imitar e organizacionais. Os indicadores ambientais foram estipulados com base na 

norma ISO 14001 e os pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças tiveram como 

base o autor Donaire (1994) e por fim o plano resumido ambiental que foi postulado por 

Pfitscher (2004) e Ben (2007). 

 

3.8 Limitações  

 

 Um dos limitantes evidenciados no decorrer da pesquisa e que confirma o colocado 

por Godoy et al. (2006) foi a falta de informação dos pesquisados em relação ao tema da 

pesquisa, no caso a questão ambiental. Muitas vezes faltou coerência nas respostas, que se 

mostraram confusas em relação à pergunta lançada, de certa forma, os entrevistados não 

foram objetivos em suas respostas. Apesar dessa dificuldade, as expectativas referentes à 

pesquisa foram atingidas e todos os objetivos foram alcançados.  

 Depois de apresentada a metodologia, mostra-se a caracterização da empresa e a 

análise e discussão dos resultados com base no Framework (FAREADO) adaptado. 
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4. Caracterização da empresa e análise e discussão dos resultados 

  

 Na seguinte seção são abordadas informações sobre a evolução da organização, a 

estrutura hierárquica, o mercado de atuação, os clientes ativos e os principais eventos do 

frigorífico Alfa. 

 

4.1 Caracterização da empresa 

  

 No final do século XX, a empresa pesquisada industrializava gordura animal (banha) 

que era produzida no interior do Rio Grande do Sul (na colônia). Naquela época, a produção 

de gordura vegetal era muito pequena, quase nem existia, já a banha, principalmente a de 

suínos, era consumida mais na alimentação e, consequentemente, era mais produzida. 

 Para a industrialização da gordura animal, o frigorífico Alfa montou uma refinaria em 

sua cidade. O produto saía da cidade de barco e era transportado até Porto Alegre. Depois, 

seguia de navio para o Rio de Janeiro e São Paulo, onde era comercializado. Esse processo foi 

feito até o final da década de 30, quando a empresa passou por uma crise em razão da criação 

de normas por parte do Ministério da Agricultura, para o processamento de produtos 

comestíveis de origem animal. Com isso, as refinarias de banhas do estado tiveram que se 

adaptar às novas normas. 

 No início dos anos 40, a Alfa construiu seu primeiro frigorífico e sofreu a primeira 

crise financeira, pois, naquela época, apenas a banha suína servia para a produção, a carne não 

era aproveitada. Em virtude disso, a empresa foi vendida, e os novos proprietários, na ocasião, 

trouxeram dois técnicos da Europa para desenvolver uma nova linha de produtos. 

 Nos anos 50, a soja começou a ser industrializada no Brasil. Isso teve como resultado 

uma mudança nos hábitos dos consumidores, uma vez que o óleo de soja e a margarina 

passaram a ser vendidos com um preço vantajoso. A inserção desse novo produto no mercado 

brasileiro gerou um grande impacto na indústria de suínos. No entanto, a Alfa já tinha dado 

um passo muito importante quando trouxe técnicos da Europa para desenvolver uma nova 

linha de produtos e passou a produzir em 1950 produtos como: linguiças, patês, e salames. 

 A Alfa buscou nos anos 60 novas raças de suínos para que os animais produzissem 

maior quantidade de carne, o que a fez crescer e, a partir de 1968, era uma empresa de capital 

aberto. Na década de 70, a empresa inaugurou um novo abatedouro e em 1975 criou a 

agropecuária Alfa, e continuou buscando novas tecnologias para a melhoria da 

industrialização dos embutidos e da qualidade do produto. 
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 Especificamente em 1980, as ações da Alfa passam a ser negociadas na Bovespa; no 

fim da década de 90, após passar por outra crise financeira, a empresa programou um plano de 

reestruturação. Em 2000, o abate se encerra e a empresa passa a comprar sua matéria-prima de 

fornecedores selecionados. Ainda neste ano, a organização passa a focar sua produção ainda 

mais nos embutidos de carne e a investir na criação de novos produtos, assim como na 

aquisição de novos equipamentos. Em 2008, a Alfa é comprada e passa a fazer parte de uma 

empresa multinacional do setor. Em 2009, ela empresa inova seu portfólio de produtos. Já em 

2010, inicia um trabalho voltado à redução de custo e aumento da produtividade e 

competitividade. No ano de 2011, a organização completou seus 118 anos e no ano seguinte 

passa por uma fusão, fazendo parte do “Novo Grupo”, nome fictício. 

  A caracterização da Indústria Frigorífica brasileira reúne mais de 130 empresas, com 

grande importância e produção. Os industrializados apresentaram maior participação nesse 

setor. Atualmente, a empresa é especializada na industrialização e comercialização de 

alimentos processados a partir de carnes de aves, suínos e bovinos. A idade da planta 

industrial, como assegura o Supervisor D, tem “em torno de 20, 30 anos, mas têm partes mais 

novas”. Durante esse tempo, passou por algumas reformas em sua estrutura.  

 A estrutura hierárquica da empresa é formada pelo presidente, gerentes, supervisores, 

a área administrativa e a operacional, contando com um quadro funcional de 

aproximadamente quatrocentos colaboradores. E essa força de trabalho está composta em sua 

maioria pelo gênero masculino, tanto nos postos de liderança, quanto nos operacionais, como 

confirma o Supervisor F em relação à força de trabalho o “gênero mais homens, mas a ideia é 

de ampliar para o gênero feminino [...] pois justificam os supervisores que para as mulheres 

ficaria muito penoso, [...] queremos aumentar o quadro efetivo de mulheres”.  

 Em relação aos mercados, a empresa abrange os estados do Rio Grande do Sul,  

Santa Catarina e Paraná, como complementa o Gerente B  

 

hoje, na verdade, a empresa deve abranger uns 80% Rio Grande do Sul, uns 15% 

Santa Catarina e o restante Paraná. A nossa ideia é crescer mais em Santa 

Catarina e, principalmente, no Paraná, digamos que a gente é muito conhecido no 

Rio Grande do Sul, conhecido em Santa Catarina, mas muito pouco conhecido no 

Paraná. 

 

 Atualmente, o Frigorífico Alfa tem 2290 clientes ativos na região, nesse número estão 

incluídos supermercados, grandes redes, atacados, entre outros. 
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 Quanto ao mercado de atuação da empresa, ainda é restrito ao mercado interno, como 

informa o Gerente A: “não exportamos, mas nós já estamos encaminhando o material para 

análise, pois a avaliadora do ministério, disse que estamos aptos a lista geral que são países 

específicos não é mercado europeu, mas só falta encaminhar a documentação”. 

 A expansão internacional da empresa pode ajudá-la a desenvolver a capacidade 

ambiental, permitindo diferenciar-se dos concorrentes e ganhar uma série de benefícios, como 

maior legitimidade para as suas atividades (BANSAL, 2005). 

 Na trajetória da empresa é possível observar alguns eventos, como mostra o Quadro 

10. 

Quadro 10 - Principais eventos do Frigorífico Alfa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora  

 

 Após essa breve trajetória, o próximo tópico aborda a percepção dos atores 

organizacionais em relação à situação atual da organização e ao processo de mudança 

marcado nos principais eventos do frigorífico. 

 

4.2 Análise e discussão dos resultados 

 

 Neste capítulo, apresenta-se a descrição da operacionalização do FAREADO 

adaptado, com base em uma análise que traz as falas dos entrevistados na íntegra. Mostra-se a 

primeira seção que se refere à percepção dos gestores, logo se verifica a estratégia ambiental 

Ano                            Evento  

1893 Comercialização de banha 

1930 Mudanças nas normas de fabricação 

1940 Inauguração do primeiro frigorífico 

1950 Desenvolvimento de uma nova linha de produtos 

1960 Maior industrialização de carne 

1968 Denominação de empresa de Capital aberto 

1970 Inauguração do novo abatedouro 

1975 Inauguração da Agropecuária Alfa 

1980 Ações da empresa passam a ser negociadas na Bovespa 

1990 A Alfa passou por uma crise financeira 

2000 Encerrado o abate 

2008 Fusão do frigorífico Alfa 

2009 Expansão do portfólio de produtos 

2010 Nova gestão voltada à redução de custo e aumento da produtividade 

2011 118 anos de empresa - Foco na redução de custo e aumento da 

produtividade 

2012 Nova fusão 
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da organização pesquisada, em seguida identificam-se os recursos tangíveis e intangíveis, 

depois analisam-se os pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças, e, no fim do capítulo 

,apresentam-se alguns planos resumidos ambientais.  

 

4.2.1 Percepção dos Gestores  

  

 A primeira seção dos resultados apresenta a percepção dos pesquisados em relação à 

situação atual da empresa. Para tal resultado foi solicitado que o entrevistado comentasse o 

momento que estão vivenciando na empresa.  

 O Gerente A, expressa que o momento que a empresa está vivendo se “trata-se de 

perspectiva futura e uma luz no horizonte, mas que ainda é um pouco distante”. Observa-se 

que o Gerente B, destaca que a busca da igualdade entre o grupo e a empresa são constantes, 

na explicação do entrevistado essa igualdade “se traduz em buscar o melhor posicionamento 

no mercado e dentro da realidade organizacional trazer práticas utilizadas pelo grupo”. 

 O Gerente C, compactua com o pensamento do gerente B, e diz que a empresa está 

passando por um momento de mudança e que o grande objetivo é deixar as práticas e métodos 

organizados com base nas premissas estipuladas e usadas pelo grupo. No momento a empresa 

tem alguns entraves e por isso, na visão do Gerente C, “é necessário uma maior integração 

entre ambas para que deixe tudo redondo, ou seja nivelar ações da alfa e o grupo”. 

 O supervisor A, salienta que a situação atual da organização, reflete em 

“compreensão, conhecimento e o amor que as pessoas têm por seu trabalho e pela empresa”. 

Já o supervisor B, explica que “a organização está focada em lucro, redução de custos e 

aumento da competitividade, metas e resultados”. 

 Para o Supervisor E, é um momento de mudança a empresa que antes era marcada 

por uma cultura familiar, agora faz parte de um grupo e está direcionada para a melhoria nos 

processos. O supervisor enfatiza que “para poder evoluir e melhorar é necessário a 

valorização do quadro funcional”. 

 O supervisor D, compactua com a percepção do Supervisor B, colocando que a busca 

é constante e diária para reduzir custos ele esclarece que “diariamente esta é a função de 

todos é pensar em redução e ir atrás de melhorias que visem o aumento da lucratividade”. 

 Na visão do Supervisor C este momento é balizado pela “quebra de paradigmas”, 

que exprimem a melhoria da organização e se define em “ousar, melhorar, buscar, pesquisar, 

visitar e aplicar novos métodos, buscando sempre a redução de custo e aumento da 

produtividade e competitividade”. 
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 O entrevistado responsável pela compra de insumos, diz que o momento é marcado 

“por muitas mudanças, como a organização vinha apresentando resultados não favoráveis, 

através da nova gestão e do novo comandante as coisas começaram a mudar e o barco que 

estava afundando passa a tomar um novo rumo visando nova gestão, ideias, participação dos 

colaboradores em discussões e grupos de melhoria, gerando aprendizado e novas maneiras”. 

 Para que haja mudanças, aprendizado e novas maneiras, a integração da equipe está 

sendo fundamental, destaca a supervisora de qualidade “todos estão em busca de melhores 

perspectivas e a equipe se mantém unida, o verdadeiro trabalho em equipe, visando 

interesses individuais e coletivos”. 

 Essa análise evidenciou que a organização está procurando se adaptar aos novos 

métodos, buscando uma igualdade entre a Alfa e o Grupo, através da união da equipe, a busca 

por melhorias para a redução de custos e aumento da competitividade, lucratividade são 

notáveis.   

   

4.2.2 Estratégia Ambiental  

  

 A segunda seção deste capítulo, buscou identificar a estratégia ambiental vigente e, de 

forma mais específica, verificar se a estratégia é preventiva, proativa ou reativa. A estratégia 

ambiental é definida como a incorporação de um conjunto de procedimentos e padrões 

comportamentais que visam à dimensão ambiental. Neste estudo, a estratégia foi classificada 

em três tipos: a primeira consiste em adotar um comportamento reativo e se adequar à 

regulamentação do mercado, não modificando a estrutura produtiva nem o produto; a segunda 

consiste em adotar um comportamento preventivo e adaptar-se às exigências do mercado 

(prevenir a poluição, selecionar matérias-primas e desenvolver novos produtos); e a terceira é 

consistem em seguir um comportamento proativo e se antecipar aos problemas ambientais, 

integrando a variável ambiental ao planejamento da organização, utilizando a classificação 

proposta por Maimon (1994). 

 De acordo o Gerente B, a organização “[...] segue a legislação, pois hoje a Fepam 

pega pesado [...] mas a área ambiental ela requer muito recurso [...], vejo isto como uma 

questão que vai ter que se pensar no futuro, pensar totalmente diferente, mas a questão de 

cumprir a legislação a empresa segue a risca”. A FEPAM, é a instituição responsável pelo 

licenciamento ambiental, desde 1999 é vinculada à Secretaria Estadual do Meio Ambiente 

(SEMA), que tem como objetivo buscar a qualidade ambiental (FEPAM, 2011). 
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  Além da preocupação com as normas da FEPAM, a empresa teve a iniciativa, 

juntamente com 10 empresas da cidade, de criar o aterro sanitário, em funcionamento desde 

1992, e inaugurado oficialmente em 2005. Ele recebe os resíduos que não podem ser 

reciclados e assim são encaminhados para o descarte correto.   

  Destaca o Supervisor A, que a “[...] empresa segue a legislação, e o que está 

contribuindo para este fim foi a implantação do aterro”.  

 No entendimento do Supervisor F o frigorífico “segue a legislação e busca uma 

metodologia e ferramentas para reduzir os resíduos gerados ou desperdício, temos metas 

mensais, onde o resultado que não é atingido é cobrado”. 

 Parte dos resíduos é enviada ao aterro, outra parte é transformada em adubo, feito 

através da compostagem da tripa de celulose. Já as embalagens que contêm matéria orgânica, 

passam por um processo de lavagem, depois são moídas e o produto final pode dar origem a 

mangueiras de jardim e conduítes. Esse processo é realizado por uma empresa terceirizada. 

 Na visão do Gerente A “o pouco de resíduos que se gera que vai para o tratamento 

de efluentes é a própria matéria orgânica, um pouco de gordura e os produtos que a gente 

utiliza para fazer a higienização dos equipamentos, então esta parte é bem mais tranquila”. 

 O controle e tratamento de efluentes líquidos e sólidos são feitos pela empresa na sua 

estação de tratamento de efluentes e o no aterro sanitário. O tratamento de efluentes atende 

aos padrões exigidos pelo órgão fiscalizador e mantém a qualidade da água descartada, o 

efluente gerado nos processos industriais passa por tratamento para ser descartado ao meio 

ambiente. 

    O Gerente A relata que “[...] os resíduos hoje são tratados pela estação de 

tratamento de efluentes, mas é um resíduo bem tranqüilo, [...] atendem tranquilamente a 

legislação e os demais resíduos têm um destino apropriado”.  

 Os esforços organizacionais são orientados para o cumprimento da legislação 

ambiental. Percebeu-se que a estratégia vigente se caracteriza por três elementos cruciais a 

FEPAM, o aterro, o tratamento de efluentes e o descarte seletivo são os elementos 

evidenciados pelos pesquisados como importantes e que definem a estratégia ambiental como 

reativa. 

 Para o Supervisor G, a firma “segue a legislação, a empresa possui práticas para 

minimizar os danos provocados pelos processos produtivo, como estação de tratamento de 

efluentes, descarte Seletivo e aterro”. O descarte seletivo é um dos principais programas que 

a Alfa realiza, na empresa são disponibilizados recipientes específicos e treinamentos para a 

conscientização dos colaboradores. 
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 Com isso, observa-se que o frigorífico atende à legislação vigente. Constatou-se que a 

empresa se preocupa com aspectos relacionados ao gerenciamento de resíduos sólidos, 

monitoramento de efluentes e atendimento à legislação específica do setor.  

 Destaca-se também que, em relação às ações ambientais, o foco da variável ambiental 

na organização tem seu direcionamento quase que exclusivo para as ações reativas, como 

afirma o Supervisor A: “estamos em cima da corretiva, se tivesse que dividir em proporções 

até 100% eu diria que 60% é corretiva e 40% proativa”. Complementando essa ideia, o 

Supervisor B esclarece que a empresa possui ações voltadas à dimensão ambiental “temos 

muitas ações reativas ainda, temos médio ações preventivas e pouca ainda ações proativas”.  

 Dessa forma, confirma-se que a estratégia ambiental da organização é reativa, 

sinalizando que o comportamento da empresa poderia passar a tratar o ambiente como uma 

oportunidade de negócio (MAIMON, 1994). Para poder se adequar à legislação e passar a agir 

de maneira preventiva e proativa, segundo o Gerente C, “precisa-se de dinheiro”.  

 Depois de identificada a estratégia predominante pela maioria dos entrevistados como 

sendo reativa, o próximo passo foi descrever os recursos tangíveis e intangíveis. 

 

4.3 Recursos Tangíveis  

  

 Na terceira seção, buscou-se mostrar os recursos tangíveis como: instalações, 

equipamentos, recursos financeiros e recursos humanos. 

 

4.3.1 Instalações 

 

 O frigorífico Alfa é uma empresa do setor agroindustrial de alimentos e sua 

localização é no estado do Rio Grande de Sul. O Supervisor D fala que as instalações 

têm aproximadamente 700m², são composta pelo recebimento e expedição, área de 

circulação, casa de máquinas, depósito de pallets, câmara para cms congelado , 

para produtos acabados, depósitos de condimentos, depósito de produtos de 

limpeza, depósito de caixas, setor lavagem de carrinhos, setor da lavagem das 

bandejas, pesagem da matéria-prima, preparo de massa, geração de fumaça, 

estufas para salsichas, fabricação e cozimento de patês, fatiamento, cozimento de 

mortadela, pasteurização, preparação das embalagens, primária e secundária, 

estação de tratamento, sala de máquinas, caldeira, reservatório de água da 

caldeira, sala de compressores, vendas, gerência, refeitório, almoxarifado e  local 

destinado para reciclagem adequado, com separação dos materiais. 

 

4.3.2 Equipamentos  
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 Conforme descreve o Supervisor D  

os equipamentos do frigorífico são essenciais para a produção, mas estes consomem 

muita água e energia em todo o processo produtivo alguns equipamentos podem ser 

citados como: misturadores, emulsionadores, cutters, prensas, picadores, injetoras, 

estufas, tachos de cozimento, rotuladeiras, moedores, câmaras ,clipadora, 

embutideiras entre outros.  

  

 Dessa forma, o setor caracteriza-se como um grande consumidor de água e energia 

elétrica em seu processo produtivo. Além disso, já realiza um controle eficaz em sua conta de 

energia elétrica, observa-se a existência de programas para evitar desperdício energético, e a 

Alfa faz uma revisão do uso de energia e trabalha com equipamentos capazes de diminuir as 

demandas nos horários de pico. Por mais que ela tenha uma preocupação com essa questão, 

observa-se que a empresa não possui qualquer sistema de captação de energia renovável como 

solar e eólica. Ciente da necessidade de manter uma gestão apropriada dos recursos naturais 

para garantir a sustentabilidade dos seus negócios e minimizar o impacto de suas operações, 

desde 2010 mantém um Programa de Racionalização e Conservação de Energia, que visa ao 

aumento da eficiência energética, com foco em diminuir a quantidade de recursos energéticos 

necessários à produção, minimizando os impactos ambientais e reduzindo custos. A empresa 

estabelece metas de consumo desses recursos, preconizando o uso das melhores práticas, 

modernização de equipamentos e processos, e monitora periodicamente os indicadores. 

 Em relação ao consumo de combustível renovável a empresa atualmente não faz uso 

destes materiais, a caldeira é abastecida por lenha, procurando preservar os recursos naturais e 

minimizando o impacto ambiental, a Alfa compra esse material de empresas que realizam o 

reflorestamento.  

 

4.3.3 Recursos financeiros 

  

 Dentre os principais recursos utilizados para viabilizar a questão ambiental do 

frigorífico Alfa, o Gerente A salienta que, “os recursos financeiros” são importantes. 

  Com relação aos investimentos relacionados ao meio ambiente realizados pela Alfa, o 

Gerente C garante que “a empresa no período entre 1994 a 2005 realizou um aporte 

financeiro de R$ 300.000,00 valores atuais para a construção de uma central de resíduos, e 

contribui com uma mensalidade de 2.000,00 mensais”.  

 A empresa, atualmente, não possui um orçamento específico direcionado para a área 

ambiental e sim um orçamento destinado à área da gestão da garantia da qualidade, como 
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alega o Gerente C, “a empresa não possui um setor específico para a área ambiental e nem 

um comitê exclusivo ou grupos de trabalho com foco no meio ambiente”. Como relata o 

Gerente C a “questão ambiental está vinculada com a garantia da qualidade “. Observa-se 

que o setor da garantia da qualidade, que é responsável pela questão ambiental da empresa, 

recebe um orçamento, mas que não é destinado especificamente para os aspectos ambientais.  

 A área ambiental é subordinada ao setor da garantia da qualidade, que administra, 

desempenha e verifica atividades que influenciam a questão ambiental. Percebeu-se também 

que a área ambiental não está representada no organograma da empresa, e nem possui um 

comitê exclusivo para esta causa e nem grupos de trabalho com foco ambiental. Em 

contrapartida, a empresa realiza uma atividade de grupos de trabalho com metas voltadas para 

a redução de custo e de desperdício. Isso, de certa forma, reflete na questão ambiental. 

 Como diz o Gerente C, os investimentos ambientais, “sempre serão importantes para 

todos, tanto para a empresa, como para a sociedade, para o mundo inteiro”. Tal afirmação 

se confirma, pois os investimentos ambientais e desempenho ambiental caminham juntos 

desde que propiciem redução de custos, como assevera o Gerente C “o desempenho é a 

redução de custo e aumento da lucratividade”. 

 A organização realizou alguns investimentos que estão trazendo benefícios, como 

garante o Gerente C: 

 

A história está mudando.Prevenir é melhor do que remediar, o prevenir custa bem 

mais caro e dá mais trabalho, desenvolver pessoas, alteração de uma matéria prima 

ou de um ingrediente, desenvolvimento daquele processo para minimizar, o 

consumo de água, para minimizar lá na frente, este tipo de coisa ainda a gente não 

tem. 

 

  

 Com base nesse comentário, observa-se que a empresa não possui um controle 

eficiente dos investimentos ambientais e o desempenho que isso gera. Assim, não consegue 

visualizar os benefícios desses aportes à questão ambiental. 

 

4.3.4 Recursos Humanos 

 

 A empresa busca manter um quadro de colaboradores diversificados, promovendo o 

crescimento profissional de funcionários internos e, ao mesmo tempo, atraindo profissionais 

de mercado para compor uma estrutura de pessoas dinâmicas e inovadoras. Conforme relata o 

Supervisor F, “a empresa tem um índice de absenteísmo de 3,35% e de turn-over 3,25%”, a 



79 
 

 

Alfa está em busca de melhorias para esse percentual, implantou em 2010 o prêmio 

assiduidade que está motivando o colaborador a evitar atrasos e faltas.  

 No processo de recrutamento, seleção, integração, treinamento e entrevista de 

desligamento, atividades que contemplam a função de recursos humanos, verificou-se que a 

variável ambiental está inserida no setor principalmente na integração e alguns treinamentos. 

Como aponta o Supervisor F: 

 

a gente procura sempre, apoiar, incentivar, divulgar, na integração mesmo todo o 

trabalho que a empresa faz sobre o meio ambiente, se trabalha também como o 5S, 

questões de cuidado de desperdício, todos os sentidos no consumo de energia, de 

consumo de água, nos queremos até trabalhar mais forte com o 5S, que nós 

tínhamos até premiação, nós temos o troféu que a empresa foi dividida lá em várias 

áreas então existem funcionários treinados e fazem auditórias daquela área com um 

check list e identifica lá o que tem de problema, deixou uma luz acessa, então tem 

uma pontuação, tem ranking que a gente faz, então todos os meses conseguíamos 

classificar quem foi que ficou em primeiro lugar, quem é que teve a menor 

pontuação, o menos foi a melhor classificada, daí ganhava troféu e ficava no setor 

então teve todo um trabalho neste sentido. 

  

 Com base na fala do Supervisor, observa-se que o setor de recursos humanos insere a 

variável ambiental, na integração e procura incorporar essa questão no dia a dia dos 

colaboradores. Na integração, são passadas as noções de higiene, meio ambiente e qualidade 

de vida, como relata o Supervisor F: 

 

como a gente trabalha com alimento, tem toda uma questão de higiene que é muito 

importante, para entrar na fábrica tem que ter uniforme, lavar a bota, lavar a mão, 

então nesta integração, se fala muito nestas questões todas, desde qualidade de 

vida, higiene e também relaciona-se ao meio ambiente. 

 

 Quanto ao setor de recursos humanos, as práticas ambientais e a sua disseminação 

ocorrem primeiramente na integração dos colaboradores. Essa questão é levada pelo Gerente 

C, da seguinte forma, como ele mesmo explica: “a gente fala muito na parte de descarte 

coletivo, como hoje é de praxe da empresa tem este programa, especificamente falar do meio 

ambiente e das boas práticas de fabricação”. Com base nessa explicação, percebe-se que o 

setor está integrado com as questões ambientais. 

 Considera-se que a equipe de recursos humanos prima e incorpora a variável 

ambiental em suas rotinas e deve cada vez mais explorar essa questão tão importante.  

  Os resultados descritos no Quadro 11, evidenciam os recursos tangíveis utilizados pela 

Alfa de forma resumida, sendo que as transcrições na íntegra foram apresentadas 

anteriormente. 
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Quadro 11 – Recursos Tangíveis 

Recursos Tangíveis  

Instalações estrutura 

Equipamentos novos equipamentos de alto rendimento 

Recursos 

Financeiros 
investimento no aterro sanitário, estação de tratamento e  dinheiro 

Recursos 

humanos 
nível de absenteísmo e integração 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

  

 Conforme pode ser observado no Quadro 11, foram citados alguns recursos tangíveis 

considerados relevantes para a excelência organizacional. Além dos recursos tangíveis, foram 

apontados na próxima subseção os recursos intangíveis. 

 

 4.4 Recursos e capacidades intangíveis  

 

 Os recursos intangíveis fazem referência à inovação, capital intelectual, cultura, 

reputação, marca e gestão da qualidade e informação. 

   

4.4.1 Inovação 

  

 Para investir em tecnologias, é preciso recursos financeiros, que a empresa aponta 

como o principal aporte para sustentar uma mudança brusca de posicionamento ambiental. 

 Quanto à capacidade de inovação voltada para a questão ambiental, conforme o 

Supervisor E esclarece, “a empresa renovou bastante com máquinas novas e estufas”. Hoje, 

as máquinas têm em média seis anos de uso, sendo que muitas delas foram trocadas ao longo 

do tempo. Mas, para buscar melhorias em termos de capacidade de inovação, a empresa 

participa de duas grandes feiras do ramo de frigoríficos. Feiras estas que propiciam 

atualização tecnológica, pois trazem equipamentos de ponta e novas formas para otimizar o 

processo de produção, fonte de subsídios para melhorar a capacidade de inovação. 

 Como alega o Gerente A, “hoje a nível de Brasil existe duas feiras grandes na área de 

alimentos e mais na área de tecnologia de equipamentos. Uma se realiza em Chapecó que é a 

MERCOAGRO e em São Paulo que se chama TECNOCARNE. Estas feiras são anuais”.  



81 
 

 

 Com relação a esse tema, o Gerente B fala que “a feira é uma maneira de buscar 

tecnologia ao mercado”. Na visão do Gerente B, as feiras são consideradas outra forma de se 

atualizar. Além disso, ele aponta outros aspectos que contribuem para a renovação de 

técnicas:  

 ficar atento ao mercado, lendo revistas, hoje você no mínimo tem duas revistas 

específicas de frigoríficos que trazem informação e lançamento de produtos do 

concorrente e outra coisa que eu vejo é a inspiração, ver uma oportunidade naquilo 

que ninguém tenha visto é o grande segredo que acaba se movimentando a 

pesquisa. 

 

  A cada três anos, como menciona o Gerente A,“[...] tem a maior feira a nível 

mundial, na parte de tecnologia de carnes que é a IFA, na Alemanha, em Frankfurt, onde 

busca tecnologias novas para se implantar na nossa realidade”. 

 Quanto aos critérios utilizados pela empresa Alfa para a compra de equipamentos, 

toma-se por base a busca de tecnologias atualizadas, rendimento do equipamento e agilidade 

na entrega, conforme assevera o Supervisor E. Outro fator apontado por ele, é a visita do 

fornecedor, a qual, segundo ele, “é de suma importância para o frigorífico”, pois, ao vir na 

empresa, abre-se a oportunidade de troca de informações. 

 Com base nos comentários do Supervisor E, observa-se que a Empresa compartilha 

conhecimentos, valoriza fornecedores locais e estimula permanentemente a adoção de práticas 

ambientais corretas, desde que atendam aos requisitos técnicos para ser fornecedor da 

empresa. 

 As tecnologias estão voltadas à produtividade, acabamento, qualidade, redução de 

desperdício que, na visão do Supervisor B, “impacta diretamente no meio ambiente. Tudo o 

que puder reduzir custo e aumentar a produtividade é válido, então hoje tem estudos que o 

próprio fabricante faz, mostrando os ganhos antes e depois da aquisição daquele 

equipamento”. 

 Por isso, a redução de desperdício afeta diretamente o desempenho ambiental. A 

empresa prevê para 2012 algumas mudanças relacionadas a isso, como a troca de 

equipamentos, mudança de layout e um controle específico realizado pelo profissional 

especialista em produção, o qual tem como função reduzir custos e aumentar a produtividade. 

 Para Barbieri et al. (2010, p. 153), a inovação se refere a um: 

 

“sistema operacional produtivo e as inovações de produto e de processo, devem 

gerar ganhos para o meio ambiente em termos de redução no uso de recursos e de 

emissões de poluentes, o aumento da produção pelo incitamento à demanda por 

novos produtos pode neutralizar ou até superar esses ganhos”. 
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 Quanto à substituição de equipamentos, o Gerente A afirma que “foi aprovado pelo 

conselho um investimento bem significativo em substituição de equipamentos obsoletos e 

também mudar algumas rotinas de fábricas”.  O Gerente C garante que a “questão inovação 

é a filosofia da empresa”. 

 A capacidade de inovação se resume a resultados, como relata o Supervisor A: 

“Capacidade de inovação, primeiro é fazer dar resultado e é o que a gente está buscando 

agora”. Conforme diz o Supervisor A, “no ano de 2010, a empresa passou por momentos 

críticos e conseguiu mudar o jogo, por isto não investiu muito, mas para 2012 tem melhorias 

voltadas à produtividade, mudança de layout e no fluxo de produção”. 

 Observa-se que através desse plano de mudanças a empresa poderá inovar em relação 

a processos e máquinas, mas para que a empresa possa implantar essas inovações, precisa de 

pessoal capacitado e comprometido, disposto a mudar e inovar. No relato do Supervisor D ele 

aponta que os colaboradores da empresa estão comprometidos e dispostos a mudar “existem 

pessoas que estão mostrando aceitar o poder de mudança e de aceitação muito fácil e rápido, 

todos os funcionários estão agindo desta forma, é bastante interessante”. 

 O Supervisor B comenta, em relação à capacidade de inovação, que: 

 

 a capacidade de inovar está bem presente, acho que a gente está passando por um 

momento de fusão e de transformação onde as pessoas estavam  relaxadas, estavam 

um pouco acomodadas então com esta nossa nova gestão a gente teve que fazer o 

nosso trabalho e um pouco mais,e este é o ganho direto na nossa cultura e no nosso 

conhecimento. 

 

 Nesse sentido, a empresa, deve ir em busca de novas alternativas, mudanças de 

equipamentos e produtos, proporcionando benefícios ambientais e ganhos econômicos 

(DESIMONE; POPOFF, 1997). 

 

4.4.2 Capital Intelectual 

 

 O frigorífico reconhece que tem como objetivo realizar treinamentos no intuito de 

indicar caminhos que ensejarão eficácia da aprendizagem, com isso, pretende motivar o 

colaborador para a produção e disseminação do conhecimento. Além disso, colocando à 

disposição uma educação inspirada nos princípios de sustentabilidade, a qual visa desenvolver 

a consciência ambiental e a qualificação para o trabalho, a empresa espera despertar na equipe 

o interesse pelas questões ambientais. 
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 Para otimizar as práticas ambientais organizacionais, a empresa Alfa, de forma tímida, 

investe em seu ambiente interno executando treinamentos que refletem em melhoria da 

conscientização ambiental, pois como relata o Gerente A, a empresa tem “de forma modesta a 

separação de lixo”. O Supervisor A diz que o treinamento ambiental é “feito na integração é 

passado um vídeo, mas eu acho que precisaríamos melhorar” e o Supervisor D fala que “o 

foco exclusivo na área ambiental não existe ele está intrínseco, mas existem vários 

treinamentos com foco na redução de perdas, de um jeito ou de outro vai cair na parte 

ambiental”, e o Supervisor F complementa “[...] a área de qualidade faz, até por que a gente 

tem o SIF que é muito exigente em todas estas questões de também sortear áreas de fazer 

check list, de fazer auditorias para ver se a empresa está dentro da legislação”. 

 Quanto ao treinamento ambiental, evidencia-se que na empresa Alfa existem lixeiras 

para a separação correta do lixo e um programa voltado para a reciclagem. Além disso, há o 

foco na redução de perdas, pois a empresa possui um SIF interno atuante e as auditorias 

internas que corroboram. A organização, através desses auditores internos, é responsável pela 

avaliação periódica do atendimento à legislação e regulamentos ambientais pertinentes. 

 Atualmente a empresa age através dos grupos de trabalhos com foco na resolução de 

problemas, como complementa o Supervisor B “[...] se identifica o ponto de melhoria[...] é 

feito um grupo de trabalho em cima disto, o grupo desenvolve ações”. 

 Outro ponto a ser destacado é que anualmente é realizada a semana do meio ambiente 

que contempla palestras, caminhadas e atividades como corrobora o Gerente A “ uma semana 

exclusiva, com divulgação de cartazes, informações, dados estatísticos, nós temos um período 

de sazonalidade digamos no inverno, neste período realizamos este trabalho”. O Gerente B 

diz que “tem um comitê que organiza isto, a semana abrange todos os níveis da empresa na 

verdade é colocado cartazes, tem um grupo aí que ele faz um trabalho em cima disto”. O 

Supervisor A comenta que “a semana do meio ambiente é onde temos palestras, divulgação 

de cartazes, semana bem legal e no final da semana cada funcionário ganha uma muda de 

árvore”. 

 Além da semana do meio ambiente, o Supervisor C explica que a empresa tem outras 

semanas como 

 a semana da saúde, a semana do voluntariado, a semana  interna da prevenção de 

acidentes do trabalho (SIPAT), e a semana da qualidade, durante a semana do meio 

ambiente se debatia sobre o assunto, tinha vídeos, palestras, trilha ecológica com 

direito a rapel e visita à reserva ecológica.  
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 O Supervisor E ressalta que essas semanas “acontecem uma vez por ano e abrange 

todas as áreas com palestras, muitas coisas específicas, filmes coisas assim, bastante 

interessante”. O Supervisor G diz que a semana do meio ambiente “ocorre desde 2007, e que 

é distribuído mudas, orientações como separar e reaproveitar o lixo”. 

 Desde 2007, a Semana do Meio Ambiente visa incentivar a preservação a partir da 

conscientização das pessoas. Nesse evento, ocorre a distribuição de mudas de árvores, 

orientações de como reaproveitar o lixo, descarte seletivo, palestras e divulgação de cartazes.  

 Destaca-se que os colaboradores do setor de garantia da qualidade recebem 

treinamento para saber a forma como devem ser realizadas as coletas, o transporte e o 

armazenamento de resíduos. Além disso, são orientados quanto ao contato ou contaminação 

com esses materiais. 

 Observa-se que o transporte, a separação e o manuseio correto dos resíduos 

possibilitam maiores possibilidades de reutilização e reciclagem desses materiais Para cada 

resíduo destinado e enviado para fora do frigorífico, é providenciado um documento que 

registra a saída do resíduo, o qual confirma a quantidade e o destino. Há também outro 

documento que informa se o resíduo foi processado, tratado, incinerado ou aterrado. Cumpre 

destacar que esses documentos são armazenados pela empresa. 

 Desde o ano de 2002, a Alfa possui o Programa Descarte Seletivo, onde realiza a 

separação correta de todo o lixo gerado na empresa. Todos os colaboradores são treinados e 

conscientizados através de reuniões sobre a importância da participação no Programa de 

Descarte Seletivo de Resíduos.  

 Outro destaque é a logística reversa que é incorporada na empresa como forma de dar 

destino correto aos resíduos, e aos produtos que vencem como alega o Supervisor B: “o 

produto vencido volta e é encaminhado a uma empresa que processa ou em farinha de carne 

direcionada para os suínos ou ração de cachorro ou é transformado em sabão”.  A Alfa 

possui um eficiente sistema de aproveitamento de resíduos industriais, que são encaminhados 

à empresa para a fabricação de sub-produtos.  

 Além do treinamento ambiental, também marca o calendário do frigorífico Alfa a 

Semana da Saúde, com a qual a empresa visa estimular hábitos saudáveis com dicas de 

esporte, alimentação, campanhas antitabagismo, orientações para os funcionários quanto à 

prevenção de doenças. Além dessas ações, a Alfa promove exames periódicos, incentiva a 

qualidade de vida dentro e fora do ambiente de trabalho. São exemplos de projetos de 

qualidade de vida: Projeto Saúde do Colaborador, Sinaleira da Saúde, exames de visão e feira 
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da saúde. Conforme relata o Supervisor G “em média o colaborador tem 8 horas de 

treinamento anual”. 

 Há ainda a Semana do Voluntariado que visa à promoção de atividades que estimulem 

a adesão de novos voluntários, bem como a divulgação de ações sociais realizadas pelos 

colaboradores e parceiros voluntários. Além desses, são apresentados outros exemplos de 

trabalhos voluntários, através de exposição de cartazes e vídeos em telão.   

 A semana da qualidade tem como objetivo reforçar o conceito das ferramentas de 

gestão já praticadas pela empresa, implantar novas práticas de gestão, incentivar a cultura e 

reforçar as diretrizes organizacionais. Nesse evento, são realizadas atividades como: a 

divulgação da base estratégica e a aplicação de questionários da qualidade, como um exemplo 

da pesquisa de clima. 

 Outro tema que também contempla o item treinamento é a segurança e a saúde do 

trabalhador, vistas como primordiais para a empresa, como garante o Supervisor B ao afirmar 

que “a empresa possui a comissão interna de prevenção de acidentes (cipa) que é muito 

atuante, a brigada de emergência que são os socorristas e o serviço de segurança da 

empresa, nós temos hoje dois técnicos de segurança que cuidam da parte de prevenção e 

ergonomia”. Os cuidados com segurança são indispensáveis, como na manipulação de facas, 

moedores, serras, entre outros.  

 Observa-se a existência de uma equipe de emergência para problemas e acidentes, 

sendo que um dos aspectos citados pelos entrevistados foi o perigo do vazamento de amônia, 

que hoje não está existe um plano formalizado de evacuação caso haja vazamento.  

  O nível de conscientização dos colaboradores, em relação à questão ambiental como 

assegura o Gerente A, se fosse receber uma nota, “de 0 a 5, nota 3”.  

Para conscientizar os colaboradores sobre a importância da questão ambiental no 

contexto organizacional, identificou-se que existe a semana do meio ambiente e um programa 

de coleta seletiva. Atualmente, são essas as formas que a empresa utiliza para conscientizar 

seus funcionários, além das semanas específicas citadas. 

 

4.4.3 Cultura 

 

 A cultura do frigorífico está postulada na destinação correta de resíduos, pois a 

empresa trabalha forte com a questão de reciclagem. Como aponta o Gerente A, a empresa 

busca “dar destinação correta, procurar fazer a separação, classificar o resíduo gerado tanto 

na produção quanto nas áreas administrativas quanto na indústria”. 
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 Para Andrade, Tachizawa e Carvalho (2000), a sustentabilidade ambiental é o exame e 

a revisão das operações de uma empresa da perspectiva da ecologia profunda, sendo motivada 

por uma mudança nos valores da cultura empresarial. Quando a variável ambiental é 

introduzida na organização pode-se gerar uma mudança organizacional (SEIFFER;LOCH, 

2005). 

 

4.4.4 Reputação 

 

 No que tange à imagem ambiental do frigorífico, evidencia-se que a empresa não 

investe nessa imagem e não tem uma equipe de marketing definida, por mais que existam 

práticas a empresa não as divulga. Assim, para desenvolver e implementar estratégias de 

marketing, é importante integrar questões ecológicas em seu mix de marketing. 

 Para o Gerente C, a imagem ambiental do frigorífico deve ser melhor utilizada e 

poderia usar a “ legislação e já poderíamos fazer alguma coisa, pois nosso resíduos é fácil de 

tratar, resíduo orgânico, ela poderia explorar a imagem neste sentido já com as práticas que 

possui”.  

 Na visão do Supervisor B, “a empresa oferece propaganda em emissoras 

conceituadas, vinhetas, chamadas, que são e que mostram a cara do produto, hoje a 

comunidade sabe que a Alfa é uma empresa tradicional e que busca melhoria contínua 

sempre, perante a comunidade”.   

 Em relação à questão ambiental o Supervisor C diz que se investir nesta variável 

“quem sabe vamos atingir aquele público que é mais sensível à questão ambiental, vamos 

comprar Alfa porque ela é assim”. Complementa o Gerente A que “a partir do momento que 

se divulgue o trabalho da questão ambiental, o consumidor hoje já tem esta análise mais 

crítica, tanto na questão de valor calórico que ele está ingerindo, quanto à questão do 

impacto que ele pode causar ao meio ambiente”.  

 As questões relativas ao meio ambiente vêm se tornando uma preocupação crescente 

por grande parte da sociedade. Por isso é importante à divulgação de práticas ambientais 

adotadas pela organização para reforçar a imagem organizacional. 

 

4.4.5 Marketing Ambiental  

 

 Na visão do Gerente C e em relação à questão de marketing ambiental “a empresa não 

tem selo verde, mas ela poderia ter um sistema de gestão ambiental, poderia ser uma 
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oportunidade”. O selo verde é uma certificação que orienta o consumidor a escolher produtos 

com valor agregado, ele é capaz de conquistar um público mais sensível e pode abrir novos 

mercados, ao mesmo tempo permite que o consumidor adquira um produto que não agride o 

meio ambiente e contribui para o desenvolvimento sustentável. 

  Em relação à gestão ambiental, Donaire (1999, p.102) assevera que "se a empresa 

pretende implantar a gestão ambiental em sua estrutura organizacional, deve ter em mente que 

seu pessoal pode transformar-se na maior ameaça, ou no maior potencial para que os 

resultados esperados sejam alcançados". Por isso a importância de ter uma equipe 

comprometida e entrosada se ela tem a intenção de implementar o SGA. 

 O marketing ambiental, como aponta o Supervisor B, “poderia talvez evoluir um 

pouco mais”. Logo o Supervisor D diz que “a questão de consumo de energia, poderia ser 

aplicado em marketing, estar dentro da legislação já se pode fazer um trabalho, mas creio 

que seja um grande avanço a empresa investir nesta área”. 

 De acordo com Donaire (1995, p.59): 

  

Os benefícios estratégicos provenientes da implantação da gestão ambiental na 

empresa podem ser inúmeros: melhoria da imagem institucional; renovação do 

portfólio de produtos; aumento da produtividade; alto comprometimento do pessoal; 

melhoria nas relações de trabalho; melhoria e criatividade para novos desafios, 

melhoria das relações com órgãos governamentais, comunidade e grupos 

ambientalistas; acesso assegurado ao mercado externo e; melhor adequação aos 

padrões ambientais. 

 

 A tendência mundial voltada ao meio ambiente está gerando um perfil de consumidor, 

mais consciente e preocupado, que busca produtos ecologicamente corretos, tornando esse um 

dos fatores de influência na competitividade entre as empresas. 

 Por isso, é importante à comunicação que seus elementos ambientais sejam usados de 

forma estratégica para consolidar a imagem da organização perante seu público. 

 

4.4.6 Prêmios  

 

 Em relação aos prêmios recebidos destaca-se que “em 2003 recebeu o prêmio de 

programa de conservação de energia elétrica (procel), o prêmio de qualidade e 

produtividade bronze em 2003 e prata em 2004, prêmio de Responsabilidade Social nos anos 

de 2006, 2007, 2008 e 2009” (SUPERVISOR G). 

 Nota-se que a imagem da empresa Alfa, é vista pela sociedade de forma tímida, como 

assevera o Gerente A “muito modesta, porque a empresa não faz um trabalho de divulgação, 
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não chama atenção nem positivo, nem negativo”. Na visão do Gerente B, “cumpre a 

legislação, mas não muito diferente, mas acho que podemos usar isto como marketing”. 

Conforme Maimon (1996), pesquisas demonstram que a gestão ambiental altera a imagem da 

organização para fins de melhoria. 

 Observa-se que a empresa mantém práticas voltadas para a questão ambiental, tais 

como a redução de energia, o que é um ponto positivo e que pode ser mais bem explorado. 

 O Gerente A cita que algumas mudanças estão ocorrendo em relação à questão 

ambiental: 

 “[...] a gente vê práticas que não se fazia em casa, separar lixo seco e orgânico, 

mas a gente sabe o que é correto e o que não é, então acho que a partir do momento 

que as empresas mostrarem para o consumidor para a sociedade a preocupação 

delas com o meio ambiente vem em prol até a questão de marketing”. 

 

 O Supervisor F complementa que “[...] a empresa não explora no sentido de 

marketing, mas poderia até explorar um pouco mais e mostrar que a empresa trabalha 

corretamente, mas não se tem feito nada neste sentido”. 

 Assim, as boas práticas ambientais devem ser exploradas, reconhecidas e salientadas, e 

as premiações podem servir de reconhecimento e modelo para toda a sociedade, evidenciando 

que a sustentabilidade ambiental faz parte da organização. 

  

4.4.7 Relação empresa e cliente   

 

 O relacionamento empresa e cliente, é reforçado como informa o Gerente C, através 

de canais indiretos para se comunicar com seus clientes, pois possui uma equipe de agentes de 

vendas que mantém contato permanente com os clientes. Além disso, a empresa possui canais 

de contato direto com clientes e fornecedores, através do telefone comercial, o canal 0800 e 

fale conosco, este último disponível no site da empresa. 

 A organização, atualmente, não faz pesquisas periódicas em relação aos atributos que 

recebe dos consumidores, em relação aos seus produtos. Na visão do Gerente B “os 

consumidores têm papel importante para a melhoria dos produtos, sendo que a empresa 

sempre deve estar atenta aos hábitos alimentares e mudanças”. Segundo Paulraj (2009), uma 

das pressões se deve ao fato de que os consumidores estão mais conscientes das questões 

ambientais e estão exigindo que as empresas tomem medidas adequadas para preservar o meio 

ambiente. 
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 Em relação à pesquisa de satisfação dos clientes, como garante o Gerente B, esta “não 

é realizada, pois a gente está com uma proposta de melhorar a pesquisa”. 

 Atualmente, para verificar como está o produto dos concorrentes, o Gerente B afirma 

que “na verdade eu acabo indo eu mesmo no mercado observando e comprando o produto, 

no passado a gente contratava uma empresa específica é uma coisa que não temos feito mais, 

isto seria uma maneira de fazer um trabalho de pesquisa”. 

  Outra forma de relacionamento empresa e cliente é a logística, então, ao tratar desse 

tema, o Gerente A salienta que “hoje tem um indicador que se chama tif, time full, tempo 

certo na quantidade certa, onde o cliente quando recebe a mercadoria ele dá ok, onde você 

pega aquela informação do recebimento mais o ok se as quantidades estavam certas”.  

 Simpson e Samson (2010) salientam que as empresas que estavam envolvidas em Just-

time têm influência no desempenho ambiental, o que implica que os colaboradores devem 

estar bem treinados em gestão da qualidade desde a fabricação até a entrega. Apoiar-se na 

gestão da qualidade, segundo os autores, contribui para a minimização de defeitos e 

desperdicios.  As etapas de produção, conforme relata o Gerente A  

inicialmente a Alfa recebe a matéria prima, depois nós temos a preparação de 

carne, a pesagem, preparação e o fracionamento de carnes e ingredientes, depois 

passa para uma etapa que é a preparação de massas, vai para outra etapa que é o 

embutimento, cozimento, resfriamento, aí vai para uma embalagem secundária, 

depois é disponibilizado para a logística. 

 

 Nesse sentido, observa-se que a organização prima pela distribuição de produtos 

através da sinergia entre produção e logística e que preza pela entrega no prazo correto sem 

atrasos. 

 Quanto às expectativas dos clientes, como destaca o Gerente B, “[...] tem que estar 

atento ao mercado, hoje estamos mais com um mecanismo chamado feeling,[...]. mas 

querendo começar investir de novo em pesquisa de mercado[...] então a gente vai mais na 

intuição do que propriamente uma investigação”. Já em relação ao pós venda, relata o 

Gerente B “[...] tem alguma coisa mas tem que melhorar”. Atualmente a empresa não investe 

em pós-venda. 

 Além dos elementos abordados, a empresa está montando um SAC – Serviço de 

Atendimento ao Consumidor – para melhor atender seu cliente. Através do SAC, o 

consumidor pode elogiar, criticar e sugerir, ou seja manifestar suas opiniões sobre o produto e 

serviços prestados. 



90 
 

 

  Na visão do Gerente B, “estamos montando o setor do SAC[...] eu vejo que a nossa 

questão do cliente tem que melhorar muito, a gente tem que ter uma interação maior, e a 

gente tem que procurar uma maneira, que tá faltando mais é de ouvir o consumidor”.   

 Outra ferramenta que a empresa utiliza para se relacionar com o cliente e divulgar as 

marcas é a mídia. A Divulgação da marca, conforme alega o Gerente A:  

 

“[...] a empresa está começando um trabalho mais forte na mídia na SBT em alguns 

horários tem algumas vinhetas mais voltados para a linha verão, produtos 

principalmente da linha light e também pelo o trabalho realizado pelos promotores 

que fazem mais pontuais degustações em redes”.  

  

 Também o site que está sendo, aos poucos, remodelado, é utilizado para divulgação. 

Nesse espaço há dicas de saúde, notícias sobre a empresa, o portifólio de produtos e receitas 

diversas. Mas o Supervisor A comenta que o relacionamento empresa–cliente “[...] precisa 

melhorar bastante [...] e através de reuniões e no dia a dia a gente vai percebendo [...] 

estamos fazendo melhoramentos”.  

 Outra melhoria está sendo feita nas tabelas nutricionais, pois alguns produtos não 

tinham tabela de conservação adequada, como citado pelo Gerente B, já que antes a 

embalagem de alguns produtos não possuía “consuma depois de aberto até 3 dias”. Observa-

se que a empresa está buscando melhorar a informação das embalagens. Os produtos 

fabricados pelo frigorífico Alfa seguem rigorosamente as especificações técnicas legais 

determinadas por órgãos controladores, como o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) e o Ministério da Saúde. 

 A Alfa não inclui em suas embalagens orientações em termos de reciclagem para 

orientar o consumidor. O conteúdo do rótulo é padronizado, garantindo ao consumidor as 

informações necessárias sobre a composição, modo de preparo, cuidados no armazenamento, 

seguindo à risca os padrões estabelecidos pela legislação, indicando ao consumidor 

informações pertinentes ao consumo do produto. 

 Em relação às reclamações, como comenta o Supervisor C, elas são recebidas via 

0800, pela telefonista e também pelo site “o número de reclamações acredito que seja 

pequeno, teve meses que eu acompanhei que eram três, outros duas reclamações, mas se 

tratavam de embalagens que não abriam”.  

 Nesses casos, como explica o supervisor citado, a empresa providencia a troca da 

mercadoria. Ao retornar à empresa, o produto que apresentou problemas é enviado para 

análise. Após a emissão do laudo, é feito contato com o cliente para que lhe seja explicado o 
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real motivo do problema apresentado pelo produto. E essas práticas de relação se tornam 

valorizadas pela sociedade e principalmente clientes. 

 Mas em relação à variável ambiental, observa-se que no site não se encontram 

informações pertinentes a esse aspecto. Segundo Demajorovic e Sanches (1999), muitos 

segmentos da sociedade podem ser beneficiados pelo estabelecimento e divulgação de 

práticas ambientais. 

  

4.4.8 Relação empresa e fornecedor   

 

 Observa-se que a Alfa preza por qualidade, por isso seleciona seus fornecedores de forma 

classificatória e até excludente. Isso porque a organização prima por fornecedores selecionados e 

homologados pelo controle de qualidade. Desse modo, todo o fornecedor tem que atender uma 

ficha técnica que contém parâmetros de qualidade. 

 Os critérios ambientais para a seleção de fornecedores, como explica o Supervisor C, 

“são pré estabelecidos[...], digamos fornecedor de matéria-prima suína eu tenho 5,6 até sete 

fornecedores que estão homologados[...] buscando qualidade, a melhor entrega e melhor 

custo”.  

 Para a compra dos produtos, a empresa busca primeiramente, atender aos requisitos 

básicos exigidos, os quais se referem à qualidade. Logo, o segundo parâmetro é a melhor 

entrega e por último o custo, pois a empresa busca produtos com alta qualidade sendo que é 

esse fator que a mantém tantos anos no mercado.De acordo com Vachon e Klassen (2006), a 

seleção de fornecedores e de avaliação centra-se no resultado dos esforços através de 

certificações ambientais, desde que os fornecedores estejam em conformidade com a 

regulamentação específica ou com a documentação relacionada em ordem. 

 Os requisitos básicos aos quais o fornecedor deve atender, como alega o Supervisor C, 

referem-se à “matéria-prima tem que estar homologada com o plano de qualidade”. Darnall, 

Henriques e Sadorsky (2008), salientam que a seleção de fornecedores e o acompanhamento 

da avaliação têm como base o desempenho ambiental, é são cruciais para controlar o impacto 

ambiental da empresa. Além disso, também é uma forma de desenvolver ações voltadas à 

questão ambiental, pois, para o Supervisor C, a “primeira coisa tem que atender o padrão de 

qualidade, segunda tem que ser um fornecedor confiável para poder entregar a tempo e 

terceiro o preço”. O frigorífico zela pela fabricação de produtos com qualidade para atender 

os consumidores e, com isso, garantir a segurança alimentar. 
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 A matéria que a empresa compra, cerca de 90%, vem de outros estados, pois em 

virtude de problemas de qualidade, os fornecedores não estavam se adequando aos padrões 

exigidos. A esse respeito, o Supervisor C salienta que “hoje 90% da carne mecanicamente 

processada vem do Paraná, no mês passado se você tivesse me perguntado eu diria que 100% 

vem do Paraná hoje eu estou conseguindo comprar alguma coisa aqui no Rio Grande do 

Sul”. 

 Para a compra de matéria-prima, é preciso que sejam atendidos alguns requisitos, tais 

como os exigidos pelo sistema de inspeção federal. Conforme explica o Supervisor E: 

 

Alguns itens por um motivo do SIF, devem ter um registro no Ministério da 

Agricultura, mas assim todo o produto tem que vir acompanhado por um laudo de 

análise, todo produto é acompanhado pelo setor de garantia da qualidade, desde 

ingredientes até embalagens.  

 

 

 Para compra da matéria-prima e insumos, a empresa possui algumas parcerias, 

muitas delas foram estabelecidas há anos, outras somente foram possíveis após a primeira 

fusão da empresa em 2008. Mas observa-se que a Alfa não realiza nenhum programa de 

educação e nem auditorias aos fornecedores sobre práticas ambientais responsáveis. 

 Quanto ao relacionamento empresa-fornecedor, observa-se que a Alfa busca a 

qualidade dos produtos e seleciona seus fornecedores através de critérios que atendam aos 

requisitos técnicos de qualidade.  

 

4.4.9 Relação empresa e comunidade 

 

 Em relação às práticas voltadas à comunidade, destaca o Gerente C que umas das 

atividades são “visitas de universidades à estação de tratamento de efluentes”, que são 

referências para muitas empresas. O Supervisor C destaca que a empresa possuía uma equipe 

de voluntariado “tínhamos um grupo de voluntariado voltado bem para a comunidade, era 

um grupo de vinte e poucas pessoas, o trabalho que a gente desenvolvia em uma comunidade 

carente aqui perto com crianças era um trabalho de uma pastoral”.  

 Esse grupo realizava trabalhos voluntários a empresas com cunho social, o Supervisor 

F testemunha: “íamos aos sábados e aplicávamos as etapas do 5s nas empresas”, e tinha 

como objetivo reduzir desperdícios da empresa. Uma ação de cunho social que foi comentada 

refere-se à a campanha que foi realizada em 2010, tratava-se de uma  adoção de uma cartinha 

para o papai Noel. O Supervisor C comenta “a gente fez uma atividade de final de ano em 
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uma escola carente, [...] visitamos este colégio e aí as crianças fizeram cartinhas para o 

papai Noel, temos os vídeos, a gente olha e se emociona”. Percebe-se que a empresa tem 

algumas atividades voltadas à comunidade, mas de forma modesta. O relacionamento com a 

comunidade, visa preservar a imagem da organização em face das crescentes preocupação dos 

membros da sociedade. 

 

 4.4.10 Marcas 

 

 As marcas que a firma produz são voltadas para as classes sociais A, B, C e D e se 

distribuem em duas marcas, como alega o Gerente A: “ utilizando uma linha ALFA que é uma 

linha mais premium consumidor A e B e a Y que atinge os níveis B e C, e destaco que é uma 

marca centenária”.  

 Em seu portfólio de produtos, o Gerente A reporta: “tem dividido por famílias, 

salsichas, mortadelas, patês e a linha de defumados, mas em um volume digamos kilos 

mortadelas e salsichas, mas em unidade o patê Alfa e líder a nível de Brasil ”. Atualmente, o 

lucro da empresa está voltado, como alega, o Gerente A, para “o produto top que é o patê, 

que dá mais rentabilidade da nossa linha”. O Gerente B complementa que alguns produtos 

da linha Alfa são feitos externamente “[...]tem um percentual que é feito externamente que é o 

presunto peça, pizza, lasanha, o steak, o pão de queijo [...], e este tem um percentual 

relativamente importante”.  

 A empresa atualmente trabalha com cerca de mais de setenta itens, que são 

desenvolvidos pelo setor de Pesquisa e desenvolvimento que envolve desde a ideia inicial, 

elaboração, testes, custos, aprovação e registro pelo ministério da Agricultura, como afirma o 

Gerente B “tem toda uma burocracia para registrar no ministério da Agricultura, então tem 

que fazer o rótulo, dentro do rótulo tem vários dizeres, formulação, tabela nutricional 

somente desta maneira é permitido produzir”. 

 Para a criação de um novo produto, a empresa pode levar até seis meses, pois esse 

processo envolve formulação, rótulo e aprovação do Ministério da Agricultura. Para criação 

de um novo produto, o Gerente B diz que “mais ou menos pode contar uns seis meses a 

média desde criação, tem produtos que criamos em menos tempo e outros bem mais”.  

 Quanto à embalagem do produto, reforça o Supervisor B “desde 2009 mudamos toda 

a nossa linha para deixar com uma cara mais clean e não deixar a embalagem tão poluída, o 

rótulo mais moderno, mas tudo tem que ser aprovado pelo ministério da agricultura”. 
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 Observa-se que a firma se preocupa em atender à legislação e normas que o 

Ministério da Agricultura estabelece.  

 Em termos de produção, atualmente, como assegura o Gerente A “mensal em torno de 

mil e quatrocentas toneladas, e diária varia em torno de sessenta e nove a setenta e duas 

toneladas”. Para cumprir essas metas de produção, a empresa, toda semana, define a meta da 

semana, e, depois, ela passa para um planejamento mensal e, então por fim, é definida a meta 

trimestral.  

 Esse planejamento possibilita à empresa uma compra de matéria-prima consciente, 

sem desperdícios como aponta o Supervisor C “eu compro sem considerar estoque, sem 

considerar estoque mínimo, somente considerar o que eu vou precisar para produzir com 

base nisto, eu passo para os fornecedores e eles já têm os padrões”. 

 No geral, a empresa compra em torno de 800 a 1000 toneladas de carne 

mecanicamente processada. Outro ponto a ser destacado é que a empresa trabalha com 

estoque somente para três dias de produção. Com relação ao estoque, segundo o Supervisor C, 

“um ano atrás nosso estoque era de 5 dias de produção e hoje está em três dias de 

produção”. 

 Complementa o Supervisor B, “trabalhamos com estoque mínimo, bem gerenciado, 

reposição é semanal, e em cima disto aí a gente faz a programação e, se for possível, 

comprar quantidades semanais, ou quinzenais ou cargas fechadas”. Dessa forma, o 

frigorífico Alfa, trabalha com um estoque mínimo bem controlado, mas para isso, conta com 

uma equipe bem integrada que planeja e controla o estoque e a produção.  

 

4.4.11 Gestão da qualidade 

 

 Em relação à gestão da qualidade, as ferramentas de trabalho do frigorífico Alfa têm 

como base as boas práticas de fabricação do produto (BPF). As boas práticas de fabricação e 

de higiene determinam o potencial de risco e a vida do produto na prateleira que reflete na 

qualidade final dos alimentos refrigerados processados e embalados (KOUTSOUMANIS et 

al., 2005). Para garantir a qualidade do processo e dos produtos, os pesquisados apontam 

algumas ferramentas  utilizadas no frigorífico para garantir a qualidade. 

  Entre essas ferramentas, destacam-se as Boas Práticas de Fabricação (BPF) e a 

análise de perigo dos pontos críticos APPCC. Como relata o Gerente B 
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 “na verdade hoje é assim as indústrias de alimentos têm ferramentas muito 

voltadas pra elas que são os BPF, as boas práticas de fabricação, APPCC, análise 

de perigo e pontos críticos de controle, são este dois programas de qualidade, tem 

alguns que são legislação que tu é obrigado a cumprir” 

 

O programa BPF tem como principal objetivo garantir a integridade do 

alimento/produto e a saúde do consumidor, ele foi implantado no frigorífico no ano de 2007, 

em todas as área da produção. A BPF faz parte da estratégia da organização visando um 

controle previamente das ações internas e riscos locais. Conforme o Ministério da Saúde 

(2011), a BPF abrange um conjunto de medidas que devem ser adotadas pelas indústrias de 

alimentos a fim de garantir a qualidade sanitária e a conformidade dos produtos alimentícios 

com os regulamentos técnicos.   

Além do BPF, a APPCC que é a análise de perigo e pontos críticos de controle da 

produção também é utilizada como uma ferramenta da qualidade, e visa identificar pontos 

críticos e em cima desses diagnósticos, são aplicados planos de ação. 

Neste item a Inspeção Oficial tem por objetivo avaliar a implantação do Programa de 

Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC). Inicialmente, é preciso conhecer 

todas as particularidades do Programa, específico para cada processo, a forma de 

monitoramento, os limites e a frequência com que os procedimentos de controle são 

executados. A alfa analisa os perigos que podem ocorrer e, através desse método, identifica 

ações preventivas que serão aplicadas. Essa análise dispõe de um diagrama de fluxo que 

descreve as etapas de elaboração do produto, o resultado revela os perigos. O plano APPCC 

lista os procedimentos de monitoramento e a frequência que será usada para monitorar. 

 Outra ferramenta da qualidade é o cheque de metas e os itens de controle que através 

da demonstração dos resultados obtidos, são confrontados com as metas e geram quando não 

atingidos, um plano de ação, como comenta o Supervisor A: 

 

cheque de metas, estamos trabalhando em cima de metas, cada gestor está 

recebendo uma meta e nós temos que desdobrar ela com nossos subordinados então 

é tudo em cima de metas, os itens de controle continuam onde tu tem todo o 

gerenciamento de rotinas, tu faz toda uma, vamos dizer assim uma agenda diária 

que teria que cumprir por função. 

  

 Os entrevistados também salientaram que a empresa em 2011, buscou um colaborador 

de seu quadro e que o capacitou para ocupar a função de especialista de produção que se 

refere a reduzir custos e aumentar a produtividade.  
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 Outra ferramenta citada pelo Supervisor C se refere à gestão, “que é um trabalho de 

grupos, um trabalho onde você acaba mobilizando toda empresa, e formando grupos para 

resolver problemas, é um trabalho bem legal que tá mudando a cara da empresa”. 

 O Supervisor D comenta que “a empresa está trabalhando bastante forte em redução 

de estoques, muito forte em redução de custo, redução de perdas, mas está tudo em um 

processo de implantação, não uma coisa que vinha no sangue da gente anos atrás, está 

começando de uns tempos pra cá isto aí”. Complementa o Supervisor E “tem departamentos, 

tem projetos, tem grupos de trabalho que atuam, antes era cada um por si, cada 

departamento gerenciava, tudo é medido tem metas tem que ser atingido a coisa tem que ser 

bem controlada e medida”. 

 Aponta o Supervisor G que, através de sistemas como o de “indicadores e metas, 

programa 5S, planos de Ação, grupos multifuncionais que trabalham para gerar melhorias 

nos principais processos” a empresa busca garantir qualidade e competitividade.  Quanto ao 

programa 5S que são os sensos que envolvem um planejamento sistemático das atividades, 

desde limpeza, utilização, organização, higiene e autodisciplina, foi implantado em setembro 

de 2003, por iniciativa da direção da Alfa. Na ocasião, com participação de todos os 

colaboradores, foram realizados mutirões para aplicação dos cinco sensos. A empresa 

valorizou essa ação ambiental por meio de uma premiação com troféus 5S e da criação de um 

mascote. 

  O Supervisor B fala que a empresa conta com “ferramentas da qualidade, programa 

gaúcho da qualidade e produtividade e temos um controle muito efetivo sobre perdas e 

rendimento e produtividade”. O programa gaúcho de qualidade e produtividade (PGQP), a 

empresa implantou ano de 2001, na ocasião foi contratada uma consultoria externa para 

auxiliar a implantação, a partir de 2002, a Alfa passou a participar do sistema de avaliação do 

PGQP, com objetivo de avaliar seus processos. Paralelo a isso, a empresa implantou algumas 

ferramentas de Gestão, como Sistema de Sugestões, itens de controle entre outras. 

 A empresa também busca a qualidade através de reuniões mensais com os gerentes, 

supervisores e diretores, os quais se reúnem para a apresentação dos itens de controle. Nesses 

encontros, são avaliados os itens de cada setor, ou seja, é realizada a avaliação da organização 

como um todo. 

 

4.4.12 Informação  
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  A informação é divulgada por meio de quadros de avisos localizados nos principais 

pontos de circulação. Esses espaços são conhecidos como Informe que “divulga desde 

resultados, venda de produto, folgas, feriados, acordos sindicais e informações em geral” 

(SUPERVISOR, C). 

 Outras fontes de informação como afirma o Supervisor A são a “gestão a vista [...] e a 

reunião dos itens de controle” e complementa o Supervisor B que “o email, [...] e as reuniões 

setoriais”, auxiliam a informar de forma individual e coletiva.  

 As comunicações sobre questões ambientais na empresa são feitas verbalmente, 

através de reuniões, de forma documental, através do correio eletrônico, informe, murais, 

treinamentos, cartazes, palestras, atas, intranet e contatos pessoais. 

 O Supervisor A destaca que, além desses tipos de comunicação citados acima, a 

organização realiza “reuniões setoriais, que a gente faz para divulgar uma mudança[...] 

treinamento de equipe, a nossa própria MRPPA, e há uns dois anos atrás nós tínhamos o 

jornalzinho Alfa”. 

  A MRPPA, é uma matriz de resultado de pessoas, processos e auditorias que a 

empresa vincula a matriz ao mérito e desempenho do colaborador, através dessa matriz é 

realizado um acompanhamento e em seguida uma avaliação para que o colaborador receba a 

sua devida promoção. 

 O jornalzinho Alfa tinha uma circulação semestral com notícias, novidades, entre 

outras informações. Vê-se, portanto, que a empresa tem canais de informação definidos e 

busca sempre que possível, valer-se da comunicação informal, que é chamada de gestão à 

vista, ou seja, através de um contato próximo com o colaborador. 

 Após descritos os resultados em relação aos recursos intangíveis, no Quadro 12, 

evidenciam-se os recursos de forma resumida extraídos das falas dos pesquisados. 

Quadro 12 – Recursos intangíveis 

Recursos Intangíveis 

Inovação 

Equipamentos novos; feiras tecnológicas, revistas especializadas, visita 

do fornecedor, troca de equipamentos, mudança de layout e funcionário 

especialista em produção 

Capital intelectual 

Separação de lixo, vídeos na integração, foco na redução de perdas, 

auditórias, grupo de trabalho, semana do meio ambiente, semana da 

saúde, semana do voluntariado, semana da SIPAT, semana da qualidade, 

comitê, cartazes, palestras, filmes, distribuição de mudas de árvores e a 

CIPA. 

Cultura A cultura ambiental está postulada na separação do lixo 

Reputação Vinculada a vinhetas em emissoras conceituadas 
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Marketing 

ambiental  

Oportunidade de utilizar a legislação como forma de marketing, os 

produtos não tem selo verde, receberam prêmio procel. 

Relação empresa e 

cliente 

Não realiza pesquisa de satisfação nem pós venda, tem um relação 

positiva com base na logística pois visa o time full e o feeling. Possui 

um SAC, site e 0800 para melhor a relação com clientes, embalagens 

não possuem critérios de reciclagem. 

Relação empresa e 

fornecedor 

Fornecedores homologados com base em padrões de qualidade. 

Relação empresa e 

comunidade 

Visitas de universidades e escolas e realização de trabalho voluntário. 

Marcas Marca centenária. 

Gestão da 

qualidade  

Boas práticas de fabricação (BPF), análise dos pontos críticos de 

controle (APPCC), cheque de metas, trabalho de grupos, redução de 

perdas e custos, sistema de indicadores, programa 5S e programa 

gaúcho de qualidade e produtividade (PGQP). 

Informação  Informe, gestão à vista, e-mail, reuniões setoriais, matriz de resultados 

de pessoas, processos e auditorias (MRPPA) e jornal Alfa. 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 

 Depois de identificados os recursos tangíveis e intangíveis, eles foram classificados 

em: raros, valiosos, imperfeitamente insubstituíveis e organizacionais. 

 

4.5 VRIO 

 

Após identificados os recursos tangíveis e intangíveis, posteriormente foi efetuada 

uma categorização com base nos recursos que foram citados pelos entrevistados, os recursos 

considerados fundamentais para viabilizar as estratégias ambientais do frigorífico Alfa, que 

são os recursos organizacionais apresentados através do modelo VRIO, que destaca os 

recursos valiosos, raros, imperfeitamente imitáveis e organizacionais. 

 

4.5.1Recursos Valiosos 

  

 Em relação aos recursos valiosos o Gerente A fala que “as pessoas que trabalham 

aqui” são fundamentais para o sucesso da organização, o Gerente B complementa que “a 

equipe é entrosada e comprometida” e que “[...]a gente tem uma equipe boa”. Outro ponto 

que ressaltou o Supervisor D foi “o conhecimento intectual e tempo de serviço auxiliam, mas 
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sempre precisamos melhorar”. O Supervisor G diz que o recurso valioso é “o 

comprometimento da equipe, equipe comprometida sabendo que gosta da Alfa, o pessoal 

gosta da Alfa, nos gostamos muito de trabalhar aqui”. Nas palavras do Supervisor F “é o 

amor à camiseta, [...] um diferencial vestir a camiseta, e vontade de fazer as coisas com 

amor”. 

 Na visão do Supervisor B, o que é valioso é “a qualidade”, complementa o Supervisor 

A “nós mantemos a imagem da empresa não só para os clientes, mas uma imagem sólida 

para nossa equipe”. Donaire (1999, p.102) afirma que o “desempenho de uma organização 

está fortemente associado à qualidade de seus recursos humanos”. 

 Como pode ser observado no relato feito pelo Gerente A, o recurso pessoas é muito 

importante, pois hoje “a firma tem maior dificuldade na contratação de funcionário com nível 

técnico e operacional, a empresa está indo buscar colaboradores da região porque não 

consegue completar o quadro com pessoas da própria cidade”.  

 Na percepção do Gerente B, “as pessoas mesmo que tenham carências mesmo assim 

temos uma equipe boa, a gente já passou por outros lugares hoje a gente briga a gente 

reclama, mas a gente tem uma equipe boa de trabalhar cada um com seus defeitos, mas que 

dá pra trabalhar em conjunto, um fato importante para nós”. Nesse sentido, os recursos 

humanos são os recursos mais importantes para uma empresa para estabelecer uma vantagem 

competitiva (BANSAL, 2005).  

 Outro recurso valioso comentado pelo Gerente C é a água, “estamos em cima do 

aquífero Guarani, água não é um problema, algumas unidades falta água, em outras 

unidades baixava o nível do rio de tamanha capacitação de água necessária, então um 

recurso importante e que para algumas empresas é limitado”. Atualmente a água é utilizada 

para a produção e higienização dos equipamentos. Além de ser um fator de preocupação para 

todo o planeta, a escassez de água é uma questão de impacto estratégico no setor 

agroindustrial. Devido ao grande volume de água é necessário em todas as fases de produção, 

os esforços de conservação e reutilização precisam ser redobrados. Ciente dessa necessidade, 

a Alfa deve se empenhar permanentemente na busca por soluções que contribuam para a 

redução de consumo e por tecnologias que permitam o reaproveitamento da água.  

 Os recursos são valiosos quando eles permitem à empresa conceber ou implementar 

estratégias que melhorem seu desempenho (BARNEY, 1991). Isso significa que, para um 

atributo tornar-se um recurso valioso, deve possibilitar a exploração de oportunidades ou 

neutralização de ameaças no ambiente onde a empresa está inserida (BARNEY, 1991). 
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 Pode-se entender que os recursos valiosos estão associados a um aspecto intangível de 

difícil mensuração que se trata do comprometimento da equipe, o know how dos 

colaboradores, o amor à camiseta e à empresa, a qualidade dos produtos e também há um 

aspecto tangível que é a água, mas ambos são fundamentais para o andamento da organização.  

  

4.5.2 Recursos Raros 

 

 Quanto aos recursos raros, foram mencionados pelos entrevistados a tradição da 

empresa, a marca, e os temperos diferenciados e a compostagem da tripa de celulose. 

 Nesse quesito recurso raro, o Gerente A considera que a marca tem mais de cem anos 

“a marca Alfa está fazendo em 2011, 118 anos de empresa, a organização se diferencia por 

ter uma linha grande de produtos como uma receita um pouco diferenciada dos demais 

concorrentes. O Supervisor E acrescenta que esse diferencial foi adquirido pelo 

“desenvolvimento de sabores”, e o Supervisor C fala do “tempero diferente”, as grandes 

empresas hoje já têm alguns mix de condimentos prontos, a Alfa monta seu mix de tempero, 

ela utiliza pimenta, gengibre, entre outros produtos”. Fala o Supervisor G que, além dos 

temperos, a empresa se destaca por “ser uma marca centenária”, esses são considerados 

recursos raros. 

 Para Barney (1996), os recursos, que são cultivadas ao longo do tempo, não podem ser 

prontamente negociados e limitam a capacidade de adaptação às mudanças por parte das 

empresas.  

 Na visão do Gerente B, além da marca, a compostagem da tripa de celulose merece 

destaque “tem esta questão pioneira a gente tem ali, alguma tonelada de um resíduo que a 

gente faz adubo orgânico, qual é a inovação, a inovação adubo orgânico todo mundo faz 

amplamente difundido, mas com este material desconheço que é a tripa de celulose”. Um 

recurso será raro quando não estiver disponível para um grande número de empresas (BARNEY, 

1991). 

  

4.5.3 Recurso imperfeitamente imitável  

 

   

 Para os recursos difíceis de serem imitados, foram mencionados pelos entrevistados a 

marca, e o trabalho em equipe. O Gerente B salienta que “geralmente ligava a marca a 

produtos bons, tu vê um conceito meio geral, de que a Alfa sempre tem produtos bons”. Ele 
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acrescenta que a “marca sempre está ligada à qualidade; à tradição de estar muito tempo no 

mercado e à questão de ter sido sempre inovadora para vários produtos”. O supervisor G 

mencionou que, “além da marca e da tradição, o trabalho em equipe são considerados pela 

empresa recursos imperfeitamente imitáveis”. Tais recursos tornam-se importantes, pois 

dificultam que outros concorrentes imitem e obtenham vantagem competitiva.  

 A valiosidade e a raridade dos recursos podem garantir vantagem competitiva, porém, 

para ser sustentável, é necessário que o recurso seja imperfeitamente imitável, isto é, as 

empresas que não possuem o recurso também não podem obtê-lo (BARNEY, 1991). 

 

4.5.4 Recursos organizacionais 

  

 Os recursos organizacionais evidenciados pelos pesquisados têm como destaque: BPF, o 

Ministério da Agricultura e FEPAM, a Semana do Meio Ambiente, integração, treinamentos, itens 

de controle, cheque de metas, gestão à vista, especialista em produção, grupos de trabalho, 

orçamento e planejamento, SIF, 5S e disseminadores internos. 

 O gerente A salienta que as “BPF Boas Práticas de Fabricação” fazem parte do dia-a-

dia da empresa, as boas práticas de fabricação que visam à qualidade do produto, conforme as 

regulamentações do Ministério da Agricultura, já o gerente B explica que o que contribui para a 

melhoria da organização da empresa é “o Ministério da Agricultura e a Fepam”. 

 O Supervisor E diz que o “SIF, é muito atuante”, além dessa instituição, o Sistema de 

Inspeção Federal (SIF) realiza um trabalho interno que tem a função de inspecionar e 

fiscalizar a produção de alimentos desde a chegada da matéria-prima, atestando a qualidade 

do produto animal, estabelecer as matérias-primas a serem utilizadas, os aditivos que podem 

ser acrescentados a cada categoria de alimento, entre outras. O SIF interno, que é o sistema de 

inspeção federal que realiza um trabalho bastante presente na empresa, conta com um médico 

veterinário que está diariamente auditando a empresa, juntamente com a sua equipe. 

 O Gerente C comenta sobre “a semana do meio ambiente, a integração e os 

treinamentos”. A semana do ambiente que acontece desde 2008, a integração dos 

colaboradores é o processo onde é repassado ao colaborador a importância do programa de 

reciclagem interno, com o qual todos os resíduos sólidos gerados na produção são 

devidamente separados, em seguida destinados para a área de resíduos da empresa onde há 

um local identificado para seu armazenamento e, depois transportados para reciclagem ou 

aterro. Em relação aos treinamentos ambientais, tem destaque a Semana do Meio Ambiente que 

ocorre uma vez ao ano, na qual os itens de controle de cada setor são apresentados. Para o 
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Supervisor A “os itens de controle, cheque de metas e a gestão a vista”. O cheque de metas é 

um documento que cada Supervisor e Gerente assinam, comprometendo-se com as metas 

estipuladas, e a gestão à vista é um trabalho de proximidade e melhoria no relacionamento entre 

líder e liderados.  

O supervisor B diz “especialista de produção”, em 2011 foi implantada a função do 

especialista em produção, o qual é um colaborador responsável por criar maneiras para melhorar a 

produção e evitar os gargalos produtivos. É o especialista em produtividade que controla o 

rendimento e cria ferramentas que visam o monitoramento de ganhos. Para reduzir perdas, a 

empresa faz monitoria através de indicadores que são representados por tonelada produzida e 

que são apresentados mensalmente para a diretoria e demais supervisores e gerentes, como 

salienta o Gerente B “[...]temos faixas pré-estabelecidas, onde cruzou para mais ou para 

menos esta faixa tem que dar explicação”. 

 O Supervisor C fala dos “Grupos de trabalho, site, informe, 0800, Jornal alfa”, Os 

grupos de trabalhos foi uma prática implantada em 2010 que visa à resolução de problemas, ou 

seja, através de grupos formados por supervisores das diversas áreas, buscam alternativas de 

melhorias. A empresa procura, por meio do site estimular o consumidor quanto a práticas 

saudáveis de alimentação e atividade física, através do website, com objetivo de contribuir 

para o consumo consciente. 

Relata o supervisor D sobre o “0800, Jornal Alfa e planejamento e orçamento”, o 0800, 

em 2011, também está passando por uma reformulação e foi criado um ícone específico no site 

para que o consumidor, além da via telefônica, possa se manifestar através de mensagens 

eletrônicas. O Jornal Alfa era distribuído semestralmente até 2010, e o orçamento e planejamento 

a partir de 2011, ganhou um novo foco, onde cada área fez seu orçamento. 

Na visão do Supervisor F, o “5S e disseminadores internos” são ferramentas utilizadas 

pela empresa; o 5S são os cinco sensos da organização e os disseminadores internos são 

responsáveis por propagar as boas práticas organizacionais.  

Pôde-se realizar uma análise dos recursos que a empresa possui e também especificar 

aqueles apontados como valiosos, anulando uma ameaça externa e explorando uma 

oportunidade. Os recursos pautados como raros são controlados por um número restrito de 

empresas; a imitabilidade refere-se à dificuldade dos concorrentes para desenvolver ou 

conseguir imitar; e os organizacionais. No Quadro 13, visualizam-se de forma resumida os 

recursos valiosos, raros, imperfeitamente imitáveis e organizacionais. 

    

Quadro 13 – VRIO  
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 Valioso  Raro  Imperfeitamente 

Imitável  

Organizacionais 

GA pessoas marca marca 
boas práticas de 

fabricação 

GB equipe 

compostagem 

da tripa de 

celulose 

        

--------- 

ministério 

da 

agricultura e 

FEPAM 

GC água 

tempero 

diferente 
---------- 

semana do meio 

ambiente, 

integração e 

treinamentos 

 SA  imagem 

sólida ---------- 

---------- itens de 

controle, cheque 

de metas e 

gestão à vista 

SB 
qualidade 

---------- ---------- 
especialista em 

produção 

 SC 
---------- 

 ---------- 
---------- 

grupos de trabalho, 

site, informe, 0800 

e jornal alfa 

SD 
conhecimento 

intelectual 

 ---------- 

---------- 

0800, jornal alfa, 

planejamento e 

orçamento 

SE 
---------- 

desenvolvime
nto de sabores ---------- 

Sistema de 

inspeção federal 

SF 
 amor à camiseta 

---------- 
---------- 

5s e 

disseminadores 

internos 

SG Comprometimento 

da equipe 

marca 
centenária 

Trabalho em 

equipe 

 

---------- 

 

     Fonte: Elaborado pela autora 

   

 De acordo com os autores Barney e Hesterly (2007), os recursos correspondem aos 

ativos tangíveis e intangíveis, de posse e controle interno das organizações que podem vir a 

sustentar a sua vantagem competitiva. 

 

4.6 Desempenho Ambiental  

 

 O próximo tópico aborda o desempenho ambiental através de elementos como: a 

política e gestão ambiental; variável ambiental no planejamento estratégico; indicadores 

ambientais; ações ambientais; ações ambientais pioneiras; auditorias ambientais; multas 

ambientais; ruídos, iluminação, ventilação e EPIs; redução de custo e aumento da 

produtividade e programas ambientais. 
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 4.6.1. Política e gestão ambiental 

 

 Destaca-se que a política ambiental não está disseminada no frigorífico Alfa, por isso é 

importante a empresa buscar um envolvimento com os setores internos, bem como a 

mobilização da alta administração para que garanta à firma a política ambiental adequada e 

busque conformidade com as leis vigentes. Com isso, a organização pode realizar um trabalho 

de planejamento, desenvolvimento, implementação, disseminação e revisão dessa política 

ambiental para que a empresa tenha concordância e uma melhoria contínua no que tange aos 

impactos ambientais e desempenho ambiental da firma, desde que esteja documentada e 

divulgada para todas as partes interessadas.  

  As áreas envolvidas na questão ambiental como garante o Gerente A são “[...] 

Produção, manutenção e a área da qualidade”. O contexto ambiental nas etapas de produção 

nas palavras do Gerente C, “precisa ser evoluído, a empresa tem a estrutura para trabalhar 

de forma sistêmica, mas os problemas são as pessoas, o colega tem que saber que aquilo que 

ele colocar fora pode estar afetando o sistema lá na ponta”. Comenta o Gerente A, que a 

política e a gestão ambiental“[...] existe, mas não está disseminada”, na visão do Gerente C “ 

existe, acho que ela não está disseminada” e para o Supervisor F  a empresa“[...] procura 

trabalhar corretamente dentro das normas, mas uma política assim formal não, tenho dúvida 

em relação a isto se área de qualidade tem alguma coisa específica em relação à política 

ambiental “. Percebe-se que a empresa não possui uma política ambiental definida, ou seja, 

procura trabalhar dentro da lei, mas não a formalizou.  

 A gestão ambiental é composta por processos e padronizações, mas a Alfa não tem 

nada formalizado como princípios de gestão ambiental. De acordo com a fala do Gerente A, é 

os projetos de gestão ambiental estão evidenciados através do “foco que é atender a 

legislação, este é o sistema de gestão ambiental”. Observa-se que não existe um sistema de 

gestão ambiental ou programa de gestão ambiental formalizado, por mais que a empresa 

possua práticas, não estão disseminadas. Para Lindner (2000) o sistema de gestão ambiental é 

um conjunto de procedimentos para gerir ou administrar uma empresa, de forma a se obter o 

melhor relacionamento com o meio ambiente.  

 Em relação aos manuais ambientais destaca-se que não são disponibilizados para os 

colaboradores “acho que tem que dispor, tem toda aquela questão da FEPAM em cima, gera 

resíduos e tudo mais, mas o pessoal não tem acesso a este tipo de material” (SUPERVISOR, 

A). Nota-se que, um dos manuais que é disponibilizado para os colaboradores é o manual de 
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separação de lixo. A separação do lixo no ambiente interno da organização tem recipientes 

internos que são devidamente identificado para que a separação seja correta. 

 Destaca-se que a organização além de não possuir um sistema de gestão ambiental 

formalizado, também não possui certificação ISO 14001, como menciona o Gerente C “não 

trabalha com ISO e não tem previsão”. Após o relato do Gerente notou-se que a Alfa neste 

momento não tem preocupação com certificações. Segundo o Gerente C para o mercado 

interno “o frigorífico não precisa ter certificação ISO”.  

 A imposição do mercado pela adoção da ISO14001 pelas empresas faz com que a 

certificação seja a entrada para as transações comerciais, principalmente por corporações 

exportadoras, que necessitam de padrões que auxiliem na racionalização do processo de 

comércio internacional. Essa norma foi redigida de forma a aplicar-se a todos os tipos e portes 

de organização, não estabelecendo requisitos absolutos para desempenho ambiental, além do 

comprometimento, expresso na política, de atender à legislação e regulamentos aplicáveis 

com melhoria contínua (CAMPOS; MELLO, VERDINELLI, 2007). 

   

4.6.2. Variável ambiental no planejamento estratégico 

 

 O planejamento estratégico, para o frigorífico Alfa, é um instrumento de gestão que 

considera a identidade da firma e que diz respeito à sua filosofia de trabalho, à missão a que 

se propõe, à visão do status que pretende alcançar, aos valores que sustentam a sua atuação, às 

diretrizes que orientam as suas ações, à sua estrutura organizacional e às atividades produtivas 

que desenvolve ou pretende desenvolver. 

 O planejamento estratégico apresenta os seguintes eixos: a descrição dos objetivos, a 

quantificação de metas e as áreas de atuação, as políticas de produção, as inovações 

consideradas significativas e as oportunidades diferenciadas de aumento de competitividade; 

o corpo operacional e administrativo, a infraestrutura física, e a comunicação com os 

ambientes interno e externo. 

 As ações estabelecidas no planejamento caracterizam-se como a consequência 

primordial do processo de melhoria. As ações de longo prazo devem nutrir o planejamento 

estratégico, enquanto que as ações de curto prazo dependerão, para a sua implementação, 

essencialmente, de ações políticas administrativas. 

 No entanto, percebe-se que a gestão atual do frigorífico Alfa em seu planejamento 

estratégico não inseriu a variável ambiental como aponta o Gerente A “Hoje não prevê”, o 

supervisor A diz que “indiretamente está inserida, mas diretamente não”. 
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 O Gerente A comenta que “no planejamento 2011 consta algumas projeções de 

melhoria para a firma, de forma que se possa apurar a produtividade e, neste sentido, 

eliminar tarefas que não agregam valor”. Como medidas de melhorias, está sendo planejada 

a instalação de “esteiras transportadoras, colocar tubulação para bombeamento de massa, 

substituição de equipamentos que estão depreciados, estas estão sendo planejadas para 

implantação”. Outro ponto que requer melhorias é a caldeira, ela é responsável pelo 

aquecimento da água que é destinada a produção, mas que atualmente não tem controle do 

dióxido de carbono (CO2), mas o equipamento que faz este controle já está no orçamento de 

2011 ou 2012. Assim, a empresa não identifica e nem quantifica as emissões de gases de 

efeito estufa e nem existe um programa de neutralização do carbono emitido pela firma. Para 

Creel (2010), a sustentabilidade é a revolução, é ter um impacto profundo modificando 

lugares onde vivemos e trabalhamos, alimentos que comemos e os esforços que buscamos 

como indivíduos. Muitas empresas estão incluindo o meio ambiente como parte de sua 

estratégia empresarial global, desde a concepção de formas de promover o uso eficiente de 

energia para reduzir os gases causadores do efeito estufa até a eliminação de resíduos 

(CREEL, 2010). 

 A elaboração do planejamento conta com a participação dos supervisores e gerentes, 

ele é montado entre a diretoria, gerentes e supervisores e a disseminação do planejamento 

estratégico é realizada através da reunião dos itens de controle e também pela gestão à vista. 

 Percebe-se que a empresa não possui a variável ambiental formalizada em seu 

planejamento, tão pouco possui política e um sistema de gestão ambiental. Dessa forma, como 

afirmam os entrevistados, as práticas ambientais da empresa apenas seguem a legislação, ou 

seja, apenas agem de maneira reativa. Mas para que a variável ambiental esteja inserida no 

contexto da organização precisa haver um “comprometimento de toda a empresa, do 

presidente ao chão de fábrica” (BRAGA, 1995, p. 47). 

  

4.6.3 Indicadores ambientais 

 

  A Seleção de indicadores, o planejamento dos processos, a obtenção e a descrição dos 

dados e a revisão e o aprimoramento dos indicadores de desempenho ambiental são efetuados  

pelo setor de garantia da qualidade. 

 Os indicadores de acompanhamento do desempenho da Alfa são devidamente 

documentados e enviados trimestralmente para a FEPAM. Os indicadores de desempenho 

ambiental são necessários para quantificar as ações de proteção e prevenção ambiental. Medir 
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esse desempenho é um processo importante para a implementação de uma estratégia e planos 

de melhoria. A Alfa, identifica, analisa e investe em ações que permitam minimizar os 

impactos ambientais ocasionados por suas atividades industriais produtivas, sendo que seu 

desempenho ambiental é analisado através de indicadores como: consumo de água e de 

energia, o passivo ambiental, resíduo por tonelada produzida, resíduos processados e resíduos 

reciclados. Observa-se no Quadro 14, por meio de dados comparativos (2010 e 2011), o 

desempenho da empresa e a redução no consumo de energia.  

Quadro 14 - Indicadores ambientais 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2011) 

  

No contexto organizacional, esses indicadores de sustentabilidade são importantes, e 

estão relacionados ao processo de minimização do impacto ambiental, tendo como foco a 

eficiência e a função de monitoramento, que são representados por medidas diretas e indiretas 

Indicadores 2011 2010 

Passivo 

ambiental  

6,5 T/mês 6,5 Ton/mês 

CO2 por 

tonelada 

Não possui este 

indicador 

Não possui este indicador 

Resíduos por 

tonelada 

produzida 

12,0 Kg/Ton 12,0 Kg/Ton 

Resíduos 

Reciclados 

12 Ton/ mês 12 Ton/ mês 

Resíduos 

Processados 

8 Ton/mês 8 Ton/mês 

Água por 

tonelada 

produzida 

6,3litros/Kilo 6,3litros/Kilo 

Energia elétrica 

por tonelada 

produzida  

200 kw/  228 kw/  

Energia 

renovável  

Não utiliza Não utiliza 
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(unidades como toneladas, kilo, e quilowatts) e constituem fatores que conduzem a ações que 

provoquem discussão, mudanças e aprendizado. Buscam-se, através das reuniões dos itens de 

controle, oportunidades para a redução de custos e diminuição da poluição, num esforço para 

incluir no seu dia a dia, o uso eficiente de recursos, a substituição por materiais menos caros, 

a eliminação de atividades desnecessárias, visando um desempenho excelente que pode 

contribuir para decisões mais conscientes apontando para um melhor futuro sustentável. 

 Para ser válida, é importante que essa busca tenha a capacidade de identificar 

antecipadamente consequências a fim de evitar impactos, influenciar diretamente o desenho 

de novos procedimentos que levem em conta os impactos ambientais socioambientais e 

contribuam para o desenvolvimento sustentável, ajudando a formular ações estratégicas 

(SANGLE, 2010). 

 Observa-se que há um controle em relação ao passivo ambiental, resíduo por tonelada 

produzida, resíduos processados e resíduos reciclados. Cada resíduo gerado, possui uma ficha 

técnica onde estão descritas as características e a forma de gestão do descarte, esse controle é 

uma forma de acompanhamento que viabiliza ações corretivas e preventivas quando 

necessário. A empresa, através desses itens, gera relatórios com dados qualitativos e 

quantitativos que traduzem em responsabilidade ambiental referente a impactos presentes, 

gerados na produção. 

 Para Menguc e Ozanne (2003), as empresas devem adotar uma diretriz estratégica 

ambiental que forneça suporte à alta administração para as questões ambientais, e que 

incentive a firma à formação ambiental dos colaboradores, promovendo a utilização dos 

relatórios adequados possibilitando recompensá-los pelo desempenho ambiental. 

 Nota-se que não existe um controle de emissão de CO2 por tonelada produzida na 

empresa Alfa, sendo que madeira é a matéria-prima utilizada no processo de aquecimento da 

caldeira. Para contribuir com a redução do desmatamento, o frigorífico Alfa adquire madeira 

de fornecedores que têm projeto de reflorestamento e que são credenciados pelo IBAMA. 

Entretanto, mesmo com esses cuidados, a utilização de fonte de energia que produz altas 

quantidades de CO2 não condiz com atitudes favoráveis às questões ambientais. Cheung 

(2010) avalia a qualidade do ar em Pequin, onde a maior parte da eletricidade vem de usinas 

movidas a combustíveis fósseis, como carvão, gás natural ou petróleo. Os combustíveis 

fósseis, especialmente os que utilizam carvão como fonte de geração de energia, causam 

danos à qualidade do ar. A combustão de carvão emite gases de efeito estufa , e portanto a  

promoção de uma fonte limpa, torna-se necessária para evitar a degradação ambiental 

resultante do crescimento econômico. 
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 Quanto ao consumo de energia elétrica, a empresa Alfa trabalha com programas para a 

redução de desperdícios. Quanto ao consumo de água por tonelada, observa-se que há o 

consumo de um grande volume. Por isso, os esforços para a sua redução devem ser 

redobrados. A captação da água da empresa é realizada através do Aquífero Guarani.  

O abastecimento de água potável é de capital importância para a indústria de 

alimentos, o qual deve dispor de água potável em quantidade suficiente para o 

desenvolvimento de suas atividades e que atenda os padrões fixados pela legislação brasileira 

vigente. A manutenção de tais padrões implica no monitoramento a ser executado pelo 

estabelecimento e na verificação pelo SIF, tendo como referência os parâmetros da legislação.  

 Depois de consumida, os resíduos líquidos são tratados e lançados no arroio com cerca 

de 90% de pureza. A avaliação da água que retorna ao meio ambiente, como garante o 

Gerente C, é realizada “através de acompanhamento diário e de alguns parâmetros e mensal 

de outros”. Atualmente a empresa não tem nenhum sistema de reuso dessa água.  

 Quanto ao consumo de energia renovável, o Gerente C informa que a empresa “não 

utiliza, mas poderia se pensar em aquecedores à energia solar, ao invés de lenha utilizar o 

sol pois temos um telhado enorme, tem que correr atrás das tecnologias”. 

 A melhoria da questão ambiental afeta o desempenho da empresa, pois, como afirma o 

Gerente A, 

 melhorando as condições ambientais até busca tecnologias com os nossos fornecedores que 

tenham algumas matérias primas alternativas, que por questão de custo os fornecedores as 

vezes optam em não divulgar material reciclado, hoje a linha de patês nossa digamos todas 

são rotuladas é a etiqueta adesiva que vem em cima do lainer, é um material que para 

reciclar ele tem um custo alto, nós temos só uma empresa, nós temos dois fornecedores, uma 

empresa desta nós armazenamos este lainer eles retiram vai para uma empresa de São Paulo, 

faz esta reciclagem, recicla este material então fazendo com que a gente não tenha além do 

custo a gente colocar no aterro sanitário, a gente acaba também contribuindo por não fazer 

este depósito em aterros , e assim tem algumas tecnologias que estão evoluindo na questão do 

meio ambiente, uma questão um pouco mais lenta, por a nossa atividade ser uma atividade 

produtos carnes, hoje as tecnologias que garantem uma longevidade digamos assim tanto na 

matéria prima como o produto depois de pronto eles não possuem uma tecnologias que 

digamos facilita a reciclagem futura”.  

 

  

 Segundo Osada (2003), muitas empresas estão promovendo o desenvolvimento de 

eco-produtos, que são baseados nos 3R´s – reduza, reuse, recicle. 

 Pode-se verificar que a empresa se preocupa com seu desempenho ambiental e já tem 

indicadores que fazem parte do seu dia a dia organizacional. Esses indicadores evidenciam 

que, por mais que a empresa tenha uma estratégia reativa, ela controla seus indicadores e 

projeta planos de ação, para suprir as oscilações desses índices. 

 Ressalta-se que a implantação dos indicadores de desempenho não é uma exigência 

legal, entretanto, os indicadores podem ser um importante instrumento para a questão 
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ambiental, pois eles são parâmetros, desde que desenvolvidos adequadamente e divulgados, 

promovem a transparência e a responsabilidade ambiental da empresa, o que refelte em 

aumento da competitividade. 

 Com a necessidade de manter o desempenho ambiental apropriado aos recursos 

naturais para garantir a sustentabilidade dos seus negócios e minimizar o impacto de suas 

operações, a empresa estabeleceu metas de redução de energia, preconizando a modernização 

de equipamentos, troca de motores e a parada de máquinas nos horários de ponta. 

 A Alfa dispõe de indicadores claramente definidos e postos em prática, através de 

mecanismos para comprovar a realização efetiva das práticas, para promover a sua avaliação 

e, por consequência, a revisão, com possíveis modificações para o aprimoramento dos planos 

de melhorias. Com a avaliação realizada mensalmente, a empresa pode replanejar ações e 

assim implementar ações corretivas e de melhoria. 

 Observou-se que as avaliações dos indicadores são realizadas mensalmente com a 

participação dos representantes dos setores. Dessa forma, este instrumento de gestão flexível 

passa por revisões permanentes, inclusive, utilizando-se dos resultados como subsídios. 

 

4.6.4. Ações ambientais  

 

 Para contribuir com o meio ambiente, ações ambientais foram adotadas como alega o 

Supervisor E “[...]tínhamos uns motores enormes e foram trocados pelos de alto rendimento” 

além disso os equipamentos em horário de ponta estão sendo desligados, ou seja das 18 às 

21h”. 

 O projeto de redução de custos, primeiramente, consistiu na redução do consumo de 

energia nos horários de ponta, atacando três pontos diferentes, desligamento de cargas na sala 

de máquina nos horários citados anteriormente; desligamento do container refrigerado; e 

organização da produção de modo a não utilizar os fatiadores. 

 Quanto à energia, o Gerente D afirma que “deve-se fortalecer cada vez mais esta 

questão”. Já em relação ao consumo de a água, aponta o Gerente D que “o consumo de água 

deve ser discriminado”, e complementa o Gerente C que se deve “criar um sistema de 

redução de água e educar o colaborador”. A empresa tem sua água oriunda de poço 

artesiano, como aponta o Gerente A “[...] a nossa água vem de poço artesiano e não se paga, 

é um fator que acaba influenciando”. 

 Outra ação foi a modificação dos vestiários novos, pois hoje parte do resíduo biológico 

já é tratada na estação de tratamento de efluente, coisa que antes não acontecia, uma vez que 
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tais substâncias eram colocadas no sistema de esgoto. O tratamento é caracterizado pela 

remoção de sólidos grosseiros do efluente líquido e, logo após, parte desse resíduo se 

transforma em adubo ou é enviada a empresas que fabricam ração animal e sabão. 

 Alguns autores da área da estratégia destacam que as empresas, para tentar melhorar 

sua competitividade, abordam e incorporam a variável ambiental (JUNG; KIM; RHEE, 2001; 

KOLK; MAUSER, 2002).  

 Os itens de controle pautam-se em resultados e metas. Os seus referenciais levam em 

conta as metas traçadas e assinadas no cheque de metas. Para criar diferenciais ambientais, a 

empresa, nas palavras do Gerente A, deve:  

 utilizar a água [...] isto é uma coisa que sempre se falou desde que a empresa era 

familiar esta reutilização da água e pouco se fez, o que as vezes os investimentos no 

meio ambiente é um retorno que vai se ter a longo prazo e não de imediato,   então 

as vezes as empresas acabam pecando em postergar os investimentos e tomar uma 

ação e o tempo vai passando.  

 

 Nesse sentido, Merico (1997, p. 61), ressalta que “os indicadores ambientais são 

utilizados para se obter uma visão da qualidade ambiental e dos recursos naturais, as 

tendências de desenvolvimento e as respostas e progresso em direção a um desenvolvimento 

sustentável”. 

  

4.6.5 Ações ambientais Pioneiras 

 

  Nas ações ambientais em que a Alfa foi pioneira, como relatam os entrevistados foram 

destacadas a compostagem da tripa de celulose, a estação de tratamento e a redução do 

consumo de energia.  

 Uma das ações que receberm destaque na visão do Supervisor E foi a implantação do 

aterro “[...], a Alfa puxou esta questão, isto podemos tratar como pioneiro” foi o aterro 

sanitário, o qual foi fundado em 1992, através da iniciativa de 10 empresas dos mais 

diferentes ramos: beneficiamento de tabaco, metalurgia, alimentos, sementes, borracha e 

brinquedos que iniciaram suas atividades no ano de 2005, com a finalidade de otimizar a 

gestão dos resíduos gerados e garantir um destino final correto. O aterro possui uma área de 

36,4 ha (18 ha de área útil), sendo toda área devidamente licenciada pelo órgão ambiental 

estadual. 

 Destaca-se que a fundação tem como principais objetivos: a) a proteção ambiental que 

conta com uma estrutura física formada por um pavilhão de triagem/armazenagem de sucatas 

recicláveis com 1.300 m² e um pavilhão de armazenagem de resíduos perigosos com 450 m², 
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além de aterro para resíduos industriais perigosos (1.130 m³) e aterro para resíduos classe II 

(5.016 m³) e b) desenvolvimento de projetos de pesquisas relativa à proteção do meio 

ambiente e à conservação das áreas verdes, bem como dos mananciais de água que abastecem 

o município. O Gerente A afirma que “no aterro são feitas coletas de amostras nas 

proximidades dos tanques de compostagem [...] para verificar se teve algum problema de 

infiltração no solo, porque o aterro foi montado nas mais modernas exigências”.  

 Para o Supervisor F a estação de tratamento é referência “[...]a nossa empresa foi 

umas das pioneiras em instalar a ETE, inclusive existem várias visitas de universidades e 

escolas, pois têm a empresa como referência em tratamento de resíduos” A estação de 

tratamento de efluentes, desde 1990 tem por objetivo não enviar para a comunidade água com 

índices de contaminação acima do permitido pela legislação. Complementa o Supervisor B 

“[...] Estação de tratamento é bastante antiga, foi um marco da Alfa estação de tratamento 

ela é muito evoluída para a época foi um baita investimento”. 

 Na visão do Gerente A “a compostagem da tripa de celulose, que foi um trabalho 

realizado pelo Gerente C no mestrado, ele desenvolveu este projeto que acaba gerando este 

adubo orgânico que é disponibilizado para o funcionário” e explica o Gerente C “[...] 

inovação adubo orgânico todo mundo faz amplamente difundido, mas com este material 

desconheço este material é a tripa de celulose, o pessoal coloca em aterro ou queima”. 

 Destaca o Supervisor D “[...] na verdade a empresa vem desde 99, efetivando várias 

mudanças para a redução do consumo de energia, redução de custo, desde a atuação em 

horário de ponta, até a substituição de motores de alto rendimento”. Observa-se que a 

empresa na percepção dos entrevistados foi pioneira em vários quesitos. 

 

4.6.6 Auditorias ambientais  

 

 Na empresa Alfa, as auditorias internas são realizadas pelo órgão fiscalizador SIF e 

pelo setor da garantia da qualidade e têm como objetivo a melhoria da qualidade, como 

descreve o Gerente C, segundo o qual o foco “é melhoria de produção, melhoria na 

qualidade, hoje é virado em auditorias tem a todo tempo, tem x meta do dia que eu tenho que 

fazer em auditórias e que eu tenho que garantir a qualidade do produto e a segurança 

alimentar”. Destaca-se que a organização passa por auditorias diárias, sendo uma ferramenta 

que auxilia a melhoria contínua da questão ambiental.  
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 Observa-se que o frigorífico reconhece que seu crescimento está vinculado à melhoria 

da qualidade do produto, à melhoria do seu prestígio com comunidade e junto ao seu público-

alvo que é a sociedade. 

 Na visão do Supervisor B, “tem auditorias tanto da qualidade de controles, auditoria 

do SIF, frequência das auditorias a todo momento tem alguém controlando, a produção tem 

sempre os auditores da empresa e os auditores federais estão sempre controlando a 

qualidade”.  

 A realização das autorias internas ocorre diariamente e a todo o momento, são 

emitidos check lists específicos para sinalizar as não conformidades, que são apontadas pelo 

Sistema de Inspeção Federal (SIF) e pela equipe da garantia da qualidade.   

No processo de produção aplicam-se instrumentos de gerenciamento voltados para a 

qualidade, avaliação criteriosa, contínua e sistemática durante as verificações de rotina como 

a manutenção das instalações e equipamentos industriais; vestiários e sanitários; iluminação; 

ventilação; controle de pragas; limpeza e sanitização, higiene, hábitos higiênicos, saúde dos 

colaboradores; controle de matéria-prima; ingredientes, material de embalagem e controle de 

temperaturas. Para esse fim, apresenta um roteiro de inspeção, focalizando nas conformidades 

e não conformidades. 

 As não conformidades são encaradas como fator positivo para o processo de 

aprendizagem ambiental. Para elas, a equipe traça uma ação corretiva imediata para que não 

se repitam no futuro. 

 Depois de realizadas as visitas nos setores, especialmente na produção são emitidos 

relatórios de não conformidade que são encaminhados ao setor de qualidade. Tais 

instrumentos caracterizam o reflexo da atenção com o produto, revelando o cumprimento com 

os objetivos do processo de produção e garantia sobre o produto. Esses relatórios são 

elaborados de acordo com os princípios da avaliação, postulados pelo SIF. 

No contexto pesquisado, o SIF tem grande destaque para identificar situações, que 

requerem ação imediata e tem como função correlacionar causa e efeito, apontando as 

consequências diretas e indiretas sobre a qualidade.  

Nessa inspeção são observados forro, teto, paredes, piso se é de material de fácil 

higienização e se há necessidade de reparos, a presença de sujeiras, formação de condensação, 

neve e gelo na câmera fria, a correta vedação de portas, janelas, o escoamento de água, dentre 

outros aspectos que podem representar prejuízo às condições higiênico-sanitárias da 

produção. Outros elementos observados são referentes à estrutura, salas, depósitos que devem 

estar em condições excelentes de manutenção, possuindo dimensões coerentes com o 
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processamento manipulação e armazenamento dos produtos.  

 Hoje, na empresa Alfa, há um médico veterinário que representa o SIF internamente, 

por isso, o setor da garantia da qualidade, tem que se antecipar aos problemas, como garante o 

Gerente C, “então eu tenho que fazer a correção antes que ele encontre a falha para evitar 

que eu receba uma não conformidade oficial, então ele encontra não conformidades da 

fábrica, ele oficializa e o setor tem que responder, onde tem uma ação imediata”. 

 Todas as não conformidades ambientais são registradas e, para que elas não venham a 

se repetir, são traçadas ações com responsáveis para correção por meio de uma investigação 

de causas. As ações corretivas, preventivas e proativas, em sua grande maioria, são levantadas 

pelos colaboradores que estão envolvidos no processo, e eles registram e reforçam suas ideias 

nos grupos de trabalhos. 

 Essas auditorias têm como finalidade manter a qualidade do produto como descreve o 

Supervisor D  

 

[...]fazem a auditoria que vem desde conduta de funcionários se está barbeado , se 

tem algum cabelo pra fora, se o cara está lavando a mão, lavando a bota, os atos de 

higiene lá dentro não pode tossir, não pode espirar, se eles realmente estão fazendo 

isto, desde vê locais onde esta deixando utensílios, rachadura em parede, pintura, 

situação de equipamentos eles fazem este tipo de auditoria é uma exigência do 

ministério da agricultura e paralelo a isto tem também seis pessoas pelo ministério 

da agricultura que também fazem as mesmas coisas que este pessoal da qualidade 

faz, que geram através de relatórios de não conformidades que podem virar multa 

se a empresa não fizer. 

   

 O manual de conduta ética indica os referenciais éticos que devem embasar as ações 

dos colaboradores internos do frigorífico Alfa. Na parte da informática, pede-se que o 

colaborador não utilize o e-mail pessoal, não acesse sites de relacionamentos e tenha todo 

cuidado com as informações da empresa. Já na parte fabril, algumas orientações são a respeito 

de não espirrar, não coçar o rosto, não deixar cabelos aparentes, manter a barba sempre bem 

feita, lavar mãos e botas antes de entrar na fábrica, descartar o produto se ele cair no chão, 

manter o chão seco, entre outras recomendações, considerando que, a ética deve estar presente 

no dia a dia de cada colaborador da Alfa. 

O uso de luvas e máscaras contribui para uma melhor condição sanitária da 

manipulação da carne e produtos cárneos. Os uniformes e acessórios como aventais, calças, 

máscaras e gorros usados pelos colaboradores são trocados diariamente, ou se for o caso, com 

mais frequência, em razão do local de trabalho e da condição higiênica. Os equipamentos e 

utensílios usados no processamento e manipulação de produtos são fabricados com materiais 

que facilitam a desmontagem e a limpeza. Os agentes de limpeza, são seguros, atóxicos e 
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efetivos sob condições de uso. Esses agentes são usados, manipulados e armazenados de 

maneira que evite eventual alteração dos produtos. Os veículos de transporte e contentores de 

produtos são projetados, construídos e dotados de equipamentos que assegurem a manutenção 

da temperatura, e de fácil limpeza.  

 Os ingredientes são manipulados e empregados de acordo com as instruções de uso na 

formulação aprovada e mantidos no local de preparação do produto em quantidades 

suficientes ao seu consumo por períodos restritos. 

 Há um programa escrito de aferição e calibração dos instrumentos de controle dos 

processos, os ambientes de trânsito de matérias-primas e produtos, a partir do seu 

resfriamento, têm temperaturas controladas. 

 As auditorias têm a função essencial de induzir mudanças nos processos operacionais 

e administrativos. Por isso, a cobrança permanente funciona como força para que as não 

conformidades sejam tratadas de forma eficiente e efetiva. As auditorias caracterizam-se 

como instrumento poderoso na construção de uma melhoria contínua.  

 

4.6.7 Multas Ambientais  

 

  As multas referentes à questão ambiental, como refere o Gerente C, “faz muito tempo 

que não recebe, década de oitenta foi a última”. 

 Observa-se que a empresa cumpre a legislação, já e um fator importante que desde a 

década de oitenta não recebe nenhuma notificação referente à multa por parte dos órgãos 

legisladores. Os governos impõem legislações em benefício do meio ambiente, fiscalizando e 

punindo infratores. 

  

4.6.8 Ruídos, Iluminação, Ventilação e EPIs  

   

 Quanto a ruídos, o Supervisor B relata que os colaboradores “tem o protetor auricular 

ele são definidos por decibéis tem salas que é necessário maior proteção então para as salas 

de maior ruído, protetor concha com maior potência”. Complementa o Gerente C “em 

relação à vizinhança não tivemos problemas com ruídos.”   

Quanto à iluminação, a empresa realiza um Check list verificando lâmpadas pois busca 

ter uma iluminação adequada e intensidade suficiente nas áreas de processamento, 

manipulação, armazenamento e inspeção de matérias primas e produtos, as luminárias 

dispõem de protetores para segurança dos produtos manipulados no setor. 
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A ventilação é fundamental para o controle de odores, vapores e da condensação, 

visando prevenir a alteração dos produtos e surgimento de condições sanitárias inadequadas 

do ambiente. 

 Quanto à temperatura do ambiente de trabalho, por se tratar de um frigorífico, o 

funcionário fica exposto a diferentes temperaturas. Assim, são necessário equipamentos 

adequados, como salienta o Supervisor B “A gente trabalha de dez a doze graus e dentro das 

câmaras nós temos de 0 a menos vinte, menos vinte e quatro, temos várias câmaras, 

precisamos nos proteger é fornecido casacos, botas térmicas conforme as recomendações”. 

Observa-se que a empresa disponibiliza os EPIs necessários   

 

4.6.9 Redução de custos e aumento da produtividade  

 

 O foco da empresa Alfa é a redução de custo e aumento da produtividade, o Gerente C 

menciona que “tem muita coisa para fazer sempre tem muita oportunidades, hoje na minha 

cabeça tem que fazer investimentos, tenho que quebrar este paradigma ambiental”.  

 O Grupo ao qual a Alfa pertence trabalha com um pessoal que monitora a 

produtividade e possui os próprios indicadores, segundo o Supervisor A “a gente está fazendo 

um benchmaking, está revisando e até aperfeiçoando e aprendendo, nós controlávamos 

quantos kilos homem hora eu faço e o grande grupo controla quantas horas de um homem ela 

necessita para fazer uma tonelada”.  

 O Supervisor C comenta que a função dele é reduzir custos “há seis meses minha 

missão é reduzir custos, então hoje trabalhamos muito focados, principal objetivo é reduzir o 

custo sem perder a qualidade”. O Supervisor D destaque que “[...] a ideia inicial era reduzir 

custos de manutenção, a gente obteve 20% de aumento de produtividade e eficiência de 

equipamento somente com uma alteração, substituição de equipamentos, várias alterações e 

troca de layout”. 

 O Supervisor E fala que “os grupos de trabalho todos têm relação com diminuir 

custos, cada grupo de trabalho tem focos o futuro é a redução e produtividade”.  

 O Supervisor F relata que “está se fazendo um trabalho de aumentar a produtividade 

até em parceria com o próprio Grupo, redução do trabalho interno dentro da fábrica para 

melhoria de conforto e ganho de produtividade, equipamentos novos tem projetos neste 

sentido”. 

 Haverá algumas implantações, visando uma maior integração o grupo, e a implantação 

de programas associados à produtividade e a melhoria da qualidade do processo. 
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 Nesse sentido, a busca por redução de custo e aumento de produtividade é uma 

necessidade da organização por isso é importante salientar que a busca eficiente dos limitados 

recursos disponíveis é uma forma de contribuir para a melhoria dos resultados da empresa 

unindo produtividade com a redução e uso racional dos recursos como o solo, a água, as 

florestas entre outros.  

 

4.6.10 Programas ambientais  

  

 No Quadro 15, vemos alguns programas adotados pela empresa Alfa e o seu 

respectivo ano de implantação, como descrito pelo Supervisor G. 

Quadro 15 – Programas ambientais 

Ano Evento 

1978 CIPA e Semana SIPAT 

1990 Inauguração da Estação de Tratamento de Efluentes 

2001 Implantação do Programa Gaúcho de Qualidade  

2002 Implantação do Programa do Descarte Coletivo 

2003 Integração da ONG Parceiros voluntários e início do 

Programa 5s 

2005 FUPASC (Fundação de Proteção Ambiental) 

2007 Início da Semana do Meio Ambiente 

2008  Projeto 5S na comunidade 

2008 Programa de Boas Práticas de Fabricação (BPF) 

2010 Programa de Redução de desperdícios e aumento da 

produtividade 

  

Fonte: Elaborado pela autora  

  

 Observa-se que a empresa, desde 1978, aderiu a programas inicialmente com a CIPA, 

e após, em 1990, a inauguração da estação de tratamento de efluentes que é referência na 

cidade a qual tem por objetivo não enviar para a comunidade água com índices de 

contaminação acima do permitido. Já em 1991, a Alfa implantou o programa gaúcho da 

qualidade, em 2002 estabeleceu o programa de descarte seletivo, em 2003 integrou a ONG 

parceiros voluntários, hoje composta por vinte e dois funcionários do frigorífico Alfa.  
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 Para Pajo e Lee (2011), a participação em ações voluntária propicia um engajamento 

do colaborador e, de certa forma, o motiva para participaçãos, gerando experiências 

satisfatórias. 

  Em 2005, houve a inauguração do aterro sanitário, no ano de 2007, iniciaram-se os 

trabalhos com a semana do meio ambiente, em 2008 ocorreu a idealização do projeto 5S na 

comunidade, programa que procurou incentivar a participação voluntária dos empregados em 

atividades sociais. 

  

 O primeiro passo, como relata o Gerente G: 

 

Foi capacitar uma equipe de funcionários da entidade, preparando os mesmos para 

a disseminação do conceito da ferramenta 5S aos demais funcionários, a aplicação 

do curso foi realizado por um grupo de funcionários da Alfa que possuem um 

conhecimento bastante amplo sobre a ferramenta e aplicam este conceito no dia-dia 

de trabalho. 

  

 Destaca-se que, no ano de 2006, o grupo dedicou 256 horas ao trabalho voluntário, no 

ano de 2007, elas totalizaram 357 horas e, no ano de 2008, foram realizadas 197 horas no ano 

de 2010, foram 220 horas, sendo divididas entre o horário de trabalho dos voluntários, como 

também fora do horário de expediente (GERENTE G). 

 Visando incentivar ainda mais a participação dos seus colaboradores em ações sociais, 

desde 2006, anualmente, no mês de dezembro, é realizado “O dia do Voluntariado”. Nesse 

dia, são divulgadas as ações realizadas pelos Parceiros Voluntários Alfa, e ações para 

incentivar o número de novas adesões. A Alfa atua na região através de doação de produtos, 

patrocínios e apoio a ações sociais. A comunidade tem total abertura para comunicar-se com a 

empresa, apresentando solicitações de doações. Em dezembro de 2010, a Alfa promoveu uma 

campanha interna “Adote uma cartinha e faça uma criança feliz” O evento teve como objetivo 

conciliar as comemorações de Natal e sensibilizar os colaboradores com a campanha. 

 A Alfa, representada pelo seu Diretor financeiro, integra a associação do município 

que visa auxiliar no desenvolvimento do município e da região. A associação tem como 

objetivos promover atividades direcionadas ao desenvolvimento socioeconômico e colaborar 

com os poderes públicos, como órgão consultivo, no estudo e solução dos problemas que se 

relacionam com o desenvolvimento do município e região. 

  Desde 2007, o grupo vem realizando encontros de sensibilização com diversos 

segmentos organizados da sociedade (associações de bairros, sindicatos, clubes de serviços, 

meio acadêmico, entidades empresariais, lideranças, entre outros), apresentando a proposta e 
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buscando apoio. Salienta o Supervisor G que o resultado dessa ampla discussão da sociedade, 

que teve entre suas etapas um grande Seminário de Mapa Estratégico delineou o Mapa e 

motivou a criação de temáticos pautados na: Gestão Pública, no Meio Ambiente, Segurança, 

Educação, Infraestrutura, Saúde, Diversificação Econômica e Agronegócio. Os planos e 

projetos foram apresentados à comunidade. Além de colaborar financeiramente com o projeto, 

a Alfa disponibiliza um funcionário que auxilia nas atividades promovidas pelos fóruns 

temáticos. 

 Já em 2008 a Alfa, implantou o programa de boas práticas de fabricação e, em 2010, 

iniciou um programa com grupos de trabalho, com foco específico na redução de desperdícios 

e de custos e no aumento da produtividade.  

 O programa de redução de custos e aumento da produtividade está estruturado nos 

grupos de trabalho que se reúnem mensalmente para analisar a evolução das ferramentas da 

qualidade e os indicadores. Destaca-se que as ferramentas para gerenciamento da unidade, 

estão em um processo de constante aprimoramento. A empresa almeja implementar 

futuramente projetos voltados para a questão ambiental, como frisa o Gerente C: “conheço 

empresas do mesmo ramo que realizam este trabalho de redução de água, bem com redução 

de energia, novos projetos para captar água da chuva, tem que investir no parque, mas só se 

tiver um apelo”. Na visão do Gerente C, “ainda hoje meio ambiente não traz lucro tem muito 

gasto, [...] algumas empresas estão trabalhando com projetos de produção mais limpa, 

produtos ecologicamente correto, vou pagar mais caro porque aquela é verde é ecológica, 

nos aqui temos muitas coisas pra ser feita”. 

 No cenário atual da organização, a dimensão econômica se sobressai em relação a 

esfera ambiental, apesar de existirem práticas ambientais desenvolvidas pela organização elas 

ainda representam custos ao invés de representarem redução e melhorias. 

 

4.7 Potencialidades, Fragilidades, Oportunidades e Ameaças Ambientais  

 

 Observa-se as potencialidades, as fragilidades, as ameaças e as oportunidades 

evidenciadas em relação à variável ambiental. Segundo Donaire (1994, p.70), “a proteção ao 

meio ambiente deixa de ser uma exigência punida com multas e sanções e se inscreve em um 

quadro de ameaças e oportunidades, em que as consequências têm impacto sobre a 

sobrevivência da organização”. 

 

4.7.1. Potencialidades e Fragilidades ambientais  
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 As potencialidades e fragilidades evidenciadas pelos pesquisados podem ser 

visualizadas no Quadro 16.  

Quadro 16 – Potencialidades e fragilidades ambientais 

Ator organizacional Potencialidades 

Gerente A  

“a nossa água vem de poço artesiano” 

Supervisor C  “programa 5s e o programa de reciclagem” 

Supervisor D “o uso de energia” 

Supervisor B “a compostagem da tripa de celulose” 

Supervisor E “reciclagem destino correto, aterro sanitário, estação de tratamento 

de efluentes”.  

Supervisor F “os equipamentos em horário de ponta estão sendo desligados, ou seja 

das 18 às 21h” 

 Fragilidades 

Gerente A “sistema de refrigeração é por amônia gás refrigerante, ele é um que 

tem o melhor comportamento e custo benefício, porém não se tem um 

plano descrito tem por parte do Sesmite” 

Gerente B “a localização da empresa, que hoje está no meio da cidade, 

reclamação dos vizinhos a gente teve no ano passado por causa do 

cheiro, volta e meia se incomoda, pois em dias que esta para chuva 

tem um cheiro”. 

Supervisor A “tem moradores muito próximos a nossa estação de tratamento, eu 

acho que isto as vezes é um incômodo” 

Supervisor C “O cheiro acontece lá de vez em quando não tem como, quando está 

aquele quente, mormaço o ar fica pesado”. 

Supervisor D “A própria conscientização ter um treinamento mais focado no meio 

ambiente” 

Supervisor B “nossa estação de tratamento gera algum odor momentâneo, quando 

eu comecei a trabalhar aqui tinha abate hoje está muito menos, 

quando tinha o abate era muito pior digamos que de 100% para 

10%”. 

Supervisor E “reduzindo custo a própria reutilização da água, que esta água que é 

tratada a gente despeja em um riacho, e parte desta água poderíamos 

estar aproveitando em lavar piso, água para banheiro, mas é um custo 

muito elevado e a empresa hoje não sei tem um projeto não tem feito”. 
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Supervisor F “relacionado ao cheiro como estamos localizados em um bairro da 

cidade, se tratando de localização a gente não tem mais abate, mas 

devido a ETE, às vezes a gente pode ter algum tipo de reclamação da 

vizinhança, então eventualmente se pode ter alguma reclamação neste 

sentido”. 

 

 

  Fonte:Elaborado pela autora 

  

 As potencialidades internas se resumem ao recurso água, que a empresa tem 

disponível e em abundância, e às metodologias como o 5s, e o programa de reciclagem e a 

otimização e racionalização da energia. Já as fragilidades estão ligadas ao sistema de 

evacuação por causa da amônia, ao uso indiscriminado da água e ao odor que a estação de 

tratamento exala em determinados dias. Outro ponto é a localização do parque industrial, 

situado em um bairro da cidade. Por isso é necessário entender o meio onde a empresa está 

inserida. 

 

4.7.2 Oportunidades e Ameaças ambientais  

 

 As oportunidades e ameaças ambientais podem ser observadas no Quadro 17. As 

primeiras almejam mudanças na cultura ambiental da empresa, como também a captação e 

reutilização da água. As ameaças evidenciadas dizem respeito à localização da empresa, à 

água, lenha e energia elétrica. 

Destaca-se que foi possível evidenciar as fragilidades e ameaças, as quais devem ser 

consideradas obstáculos a serem superados e transformados em potencialidades.  

 Posto isso, as questões relativas à variável ambiental tornaram-se requisitos de 

fundamental importância para as organizações do segmento alimentar, com intuito de 

provocar uma percepção mais acurada em relação à questão, despertando nas empresas 

discussões e alterações em suas práticas, processos e atitudes. A progressiva consciência e 

melhoria de lacunas podem ser um componente importante para o processo de desempenho 

ambiental da organização e assim refletir em vantagem competitiva através do uso de recursos 

e capacidades em prol de um melhor futuro.  

Quadro 17 – Oportunidades e Ameaças ambientais 
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Ator organizacional Ameaças  

Gerente A “[...]acho que seria alguma questão envolvendo hábitos de consumo 

que pudessem afetar alguma coisa da rotina, mudar completamente, 

mas vejo que a curto prazo não vejo assim nada de tão impactante” 

Supervisor C  “a localização da empresa” 

Supervisor D “a lenha e a energia elétrica” 

Supervisor E “deveria se precaver a água” 

Supervisor G “a água” 

 Oportunidades 

Gerente A “[...]racionalização dos recursos hídricos, vejo hoje como uma 

oportunidade onde é mais fácil de se trabalhar e o retorno mais 

rápido” 

Gerente B “está muito focado na qualidade do produto se fala em parte ambiental 

se fala em valores então foge e é uma cultura que está mudando aos 

poucos de maneira geral já mudou para algumas empresas mas ainda 

não mudou muito pra nós”. 

Supervisor F “reduzindo custo a própria reutilização da água, que esta água que é 

tratada a gente despeja em um riacho, e parte desta água poderíamos 

estar em lavar piso, água para banheiro, mas é um custo muito 

elevado e a empresa hoje não sei tem um projeto aproveitando”. 

 

  Fonte: Elaborado pela autora 

  

 A Identificação das potencialidades, fragilidades, oportunidades e ameaças, 

possibilitaram um conhecimento da realidade organizacional. Serviram como excelentes 

subsídios para as proposições das ações de melhoria, no intuito de propor mudanças que 

amenizem ou solucionem tais lacunas. O próximo tópico traz as sugestões através de um 

plano resumido ambiental, com base na ferramenta 5w2h. Através do 5w2h, que é uma 

ferramenta útil para as empresas, é possível mapear ações onde fica estabelecido o que vai ser 

feito, por que, quando, onde, quem fará a atividade, como e quanto custará. 

  

4.8 Plano resumido ambiental  
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 A partir da identificação das potencialidades, fragilidades, oportunidades e ameaças, 

foram propostos alguns planos ambientais resumidos cm base em aspectos observados na 

análise e discussão dos resultados. 

 As ações caracterizam-se como a consequência primordial do processo de melhoria. O 

Planejamento Estratégico é um instrumento de gestão que considera a identidade da firma, e 

que diz respeito à sua filosofia de trabalho, à missão a que se propõe, à visão do status que 

pretende alcançar, aos valores que sustentam a sua atuação, às diretrizes que orientam as suas 

ações, à sua estrutura organizacional e às atividades produtivas que desenvolve ou pretende 

desenvolver. 

 Além do planejamento, a definição de requisitos para o sistema de gestão ambiental, 

nas ampliações da empresa tenta buscar materiais alternativos, procurando utilizar energia 

renovável, ampliar o leque de indicadores, passar a medir a emissão de gases de efeito estufa, 

entre outros que a empresa não tem controle. A criação de metas e objetivos futuros através 

desses indicadores pode ser garantia de uma melhoria contínua do desempenho ambiental.  

 Além disso, procura manter a organização de relatórios, atas, legislação, resoluções 

internas e normas sobre a questão ambiental. No Quadro 18, visualiza-se o plano resumido 

ambiental - planejamento ambiental. 

Quadro 18 – Plano resumido ambiental - Planejamento ambiental 

  Fonte: Elaborado pela autora 

 

What ?  

o quê ? 

Planejamento ambiental 

Why?  

Por quê? 

Para inserir esta variável no planejamento da empresa e ter uma como missão 

e a visão de um futuro ambiental da organização  

When? 

Quando 

Anualmente 

Where? 

Onde? 

Empresa 

Who? Quem? Gestores 

How? Como? Criar uma política, objetivos e metas ambientais, inserir o setor no 

organograma da empresa com uma ênfase e criar um comitê ambiental. 

How Much? 

Quanto 

custa? 

Não orçado 



124 
 

 

 Apesar da degradação, a água por enquanto é suficiente para as necessidades do país. 

A alternativa do reuso da água, mesmo sendo inadequada para o consumo é uma alternativa 

importante para conservar esse recurso. Por enquanto, essa questão não está sendo exigida ou 

regularizada para ser cobradas dos usuários. A água é um recurso natural fundamental na 

sobrevivência do ser humano e indispensável também como recurso para produção, 

desenvolvimento econômico e qualidade de vida.  

 O consumo de água é um fator preocupante para todo o planeta, a escassez de água é 

uma questão de impacto estratégico no setor agroindustrial, devido ao grande volume de água 

necessário em todas as fases de produção, os esforços de conservação e reutilização precisam 

ser redobrados. A busca por soluções que contribuam para a redução de consumo e por 

tecnologias que permitam o reaproveitamento da água deve ser constante. Com base nisso, o 

Plano resumido é para a utilização adequada da água observado no Quadro 19. 

Quadro 19 – Plano resumido ambiental - Água  

What ?  

o quê ? 

Utilização adequada da água 

Why? 

Por quê? 

Preservação e Redução 

When? 

Quando 

Imediatamente 

Where? 

Onde? 

Na empresa e sociedade como um todo 

Who? 

Quem? 

Gestores 

How? 

Como? 

Através da conscientização no uso da água, saneamento e abastecimento 

devem ser melhor controlados pelo governo; reuso da água tratada para ser 

utilizada nas descargas sanitárias, lavagem de áreas e incorporar sistemas de 

captação de água da chuva 

How Much? 

Quanto 

custa? 

Não orçado 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 A avaliação dos fornecedores tem o intuito de analisar os negócios dos produtores, 

além de gerar novas oportunidades com a finalidade de reforçar a parceria e tornar a atividade 

cada vez mais viável, tanto para a empresa, quanto para os parceiros integrados. Procura-se 
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sempre aprimorar os indicadores de exigência para os fornecedores. Verifica-se no Quadro 

20, o plano resumido ambiental - avaliação de fornecedores em relação a práticas 

sustentáveis. 

Quadro 20 -  Plano resumido ambiental - Avaliação de fornecedores 

What?  

O quê? 

Avaliação de fornecedores em relação a práticas sustentáveis  

Why?Por 

quê? 

Estimular, auxiliar e exigir práticas ambientalmente corretas 

When? 

Quando 

Imediatamente 

Where? 

Onde? 

Na empresa  

Who? 

Quem? 

Gestores 

How? 

Como? 

Através do estímulo de práticas ambientais corretas, promovendo cursos e 

conscientização desses fornecedores em relação à questão ambiental , criação 

de cartilhas informativas, aplicar o 5s que é uma prática positiva na 

organização nas propriedades dos fornecedores; realizar visitas auditando as 

instalações da empresa dos fornecedores, elaborar contratos com cláusulas 

ambientais, cumprir a legislação sobre direitos humanos, trabalho escravo, 

trabalho infantil; preservar o meio ambiente e aplicar questionários para o 

fornecedor.  

How 

Much? 

Quanto 

custa? 

Não orçado 

  Fonte: Elaborado pela autora 

 

 O planeta sofre para fornecer energia elétrica, água potável e outras matérias primas a 

todos os seres, os recursos disponíveis na natureza hoje, devem ser mantidos acessíveis no 

futuro e para isso é necessária uma mudança de todos. 

 Um futuro sustentável não significa apenas ecologicamente correto, mas 

economicamente viável e socialmente justo. A organização, para ser referência em termos de 

sustentabilidade, deve estar ligada a muitas causas, mas, de maneira geral, deve proporcionar 

qualidade de vida aos moradores e favorecer a comunidade.  
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 Na busca por formas de reduzir o impacto ao meio ambiente produzido pela ação do 

homem é que a empresa pode fazer a sua parte; realizar palestras à comunidade, por exemplo, 

é uma atitude que auxilia nessa diminuição.  

 Estas palestras que tratam de temas ambientais e sociais, têm como principal objetivo 

a conscientização da população para um consumo mais consciente, além de dicas, a 

organização pode trazer métodos de trabalho que estão dando certo na empresa e repassar à 

comunidade. A organização deve levantar a bandeira e campanhas voltadas à questão 

ambiental e engajar a comunidade nesse foco. 

  O trabalho realizado em comunidades e com os trabalhadores tem como finalidade a 

conscientização e sensibilização ambiental, incluindo palestras e peça teatral sobre coleta 

seletiva e se possível que funcionários da empresa também se desloquem até a comunidade 

para palestras sobre educação ambiental e que possam abranger escolas. 

  Assim, é recomendável criar e fortalecer a cultura ambiental, elevar o índice de 

conscientização dos colaboradores para que sejam disseminadores em sua casa e comunidade. 

No Quadro 21, o Plano resumido ambiental - Palestras a comunidade. 

Quadro 21 – Plano resumido ambiental – Palestras à comunidade 

What? o 

quê? 

Palestras à comunidade sobre a questão ambiental. 

Why? Por 

quê? 

Buscar a conscientização da comunidade e procurar minimizar o uso de 

recursos naturais. 

When? 

Quando 

Imediatamente 

Where? 

Onde? 

Na empresa  

Who? 

Quem? 

Gestores 

How? 

Como? 

Promover palestras e discussões em relação ao tema, iniciando com dicas 

simples que mostram que cada um pode contribuir para essa redução, por 

exemplo: deixe a torneira da pia fechada ao escovar os dentes, só abra para 

enxaguar a boca e lavar o rosto; utilize a máquina de lavar quando estiver com 

a capacidade total, utilize a água usada no tanque para lavar o quintal. Para 

regar o jardim, utilize regador e verifique o melhor horário para regá-las, evite 

banhos demorados, ensaboe as louças e depois enxague. Não utilize água 

potável para lavar calçadas e quintais, não acione a descarga do vaso sanitário à 

toa, verifique se há vazamentos, para lavar o carro, utilize balde; organize uma 
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auditoria no sistema hidráulico para verificar vazamentos em torneiras e vasos 

sanitários; instale acessórios e dispositivos para a economia de água; mantenha 

torneiras bem fechadas; instale sensores de presença em áreas comuns para 

economizar energia; se houver vazamento nas ruas, denuncie aos órgãos 

competentes; separe corretamente o lixo; tenha uma boa iluminação natural em 

todas as divisões da casa ou empresa; utilize materiais de origem reciclada 

certificados ambientalmente e que possam ser renováveis; use madeiras de 

origem certificada, geralmente com origem em florestas controladas; utilize 

cores claras na fachada e cobertura dos espaços; use lâmpadas de baixo 

consumo, mantenha as luzes apagadas em ambientes desocupados, opte por 

eletrodomésticos de baixo consumo energético e de água; instale cisternas para 

o aproveitamento de água da chuva; instale coletores solares térmicos para 

aquecimento de águas; composteiras para o aproveitamento de resíduos como 

adubo para espaços verdes, reciclagem e reuso de materiais; melhore o 

desempenho térmico em de climatizadores. 

 

How Much? 

Quanto 

custa? 

Não orçado 

Fonte: Elaborado pela autora   

 O plano resumido - ideia ambiental, no Quadro 22, tem como intuito despertar no 

indivíduo formas de melhorar práticas ambientais e processos organizacionais. Essas ideias 

dentro do possível devem ser avaliadas, reconhecidas e valorizadas. 

 Um exemplo disso é premiar colaboradores por ações relacionadas ao meio ambiente e 

assim motivar que mais funcionários despertem para essa questão.  

Quadro 22 – Plano resumido ambiental - Ideia ambiental 

What? o 

quê? 

Programa ideia ambiental 

Why? Por 

quê? 

Para incentivar a participação de todos os colaboradores no processo de melhoria 

da organização com a criação de ideias ambientais, que possam contribuir para 

um futuro melhor e ambientalmente correto. 

 

When? 

Quando 

Diariamente 

Where? 

Onde? 

Empresa 
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Who? 

Quem? 

Gestores 

How? 

Como? 

Disponibilizar um recipiente para que os colaboradores possam apontar a sua 

ideia e se for aceita e viável o colaborador recebe um prêmio e através de um 

estímulo pode promover grandes melhorias e um aprendizado coletivo, que pode 

resultar em diferencial competitivo. 

How Much? 

Quanto 

custa? 

Não orçado 

Fonte: Elaborado pela autora   

  

 No Quadro 23, o plano resumido - comunicação ambiental visa à criação de manuais, 

informativos, mascote e cartazes sobre a importância das práticas ambientais no dia a dia é 

um começo para a mudança de hábitos sustentáveis, desde que sejam atrativos e interativos 

propiciando aprendizado e formação de disseminadores ambientais. Atitudes simples podem 

fazer a diferença e provocar mudanças efetivas de sucesso visando um ambiente mais 

saudável e preservado. 

 Nesse sentido, faz-se necessário adquirir experiência, em prol do sucesso e melhoria 

da empresa, relacionada à questão ambiental, apostando no marketing ambiental, bem como 

utilizar o site como fonte de informação para a comunidade e clientes criando um link 

específico para esse indicador. 

 É importante frisar a comunicação da empresa com a comunidade no que diz respeito 

à transparência de suas atitudes ambientais. Consolidar o sistema de divulgação dos relatórios 

ambientais, instituindo um sistema de divulgação com o processo de otimização do mural, 

disposto em todos os setores, e elaborar um espaço no site do frigorífico que servirá de mural 

eletrônico e funcionará com um boletim informativo sobre a Sustentabilidade. 

 A Comunicação é uma forma de oferecer condições para que os atores internos se 

apropriem do diagnóstico organizacional e analisem as potencialidades e fragilidades 

relacionadas à dimensão ambiental, para que possam discutir as ações de melhoria e incluí-las 

no planejamento ou replanejamento de suas áreas e da firma como um todo. 

Quadro 23 – Plano resumido ambiental - Comunicação ambiental 

What? o quê? Comunicação ambiental 

Why?  

Por quê? 

Despertar o conhecimento dessa questão tão comentada nos últimos tempos 

através de formas interativas, divertidas e conscientes, e que provoquem o 
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repensar e a formação de disseminadores internos e externos. 

 

When? 

Quando 

Diariamente 

Where? 

Onde? 

Empresa 

Who? Quem? Gestores 

How? Como? Criar um ícone no site da empresa sobre sustentabilidade, apresentando dicas e 

práticas ambientais que a empresa segue e se possível criar um mascote que 

represente à causa, cartazes com um caráter lúdico contendo frases curtas que 

remetem à redução de economia de energia, água, reciclagem e outros temas 

pertinentes à questão, envolvendo público interno e externo. 

How Much? 

Quanto custa? 

Não orçado 

Fonte: Elaborado pela autora   

  

 A qualificação ambiental é necessária, pois se vive em um mundo em que o 

consumismo moderno faz com que a população descarte produtos ainda úteis, esses materiais 

geram muito lixo, as pessoas costumam descartar de forma incorreta, por isso é importante o 

treinamento de disseminadores ambientais, que têm como objetivo levar para atores internos e 

externos um pensar diferente sobre o uso, reciclagem e minimização dos recursos. 

Sensibilizar os diversos segmentos, promovendo campanhas e treinamentos voltados à 

variável ambiental, realizando visitas aos setores, reuniões com representantes da 

comunidade, realização de ações coletivas de valorização do meio ambiente. 

 Reforçar o treinamento para todos os colaboradores para a correta destinação dos 

resíduos sólidos, oportunizar uma mudança comportamental para que a variável ambiental 

faça parte do dia-a-dia dos colaboradores.  A conscientização de todos é importante para a 

conservação do planeta. Observa-se no Quadro 24, o plano resumido ambiental - qualificação 

ambiental. 

 

Quadro 24 – Plano resumido ambiental - Qualificação ambiental 

What? 

 o quê? 

Qualificação ambiental 

Why? 

Por quê? 

Para formar disseminadores ambientais  
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When? 

Quando 

Diariamente 

Where? 

Onde? 

Empresa 

Who? 

Quem? 

Gestores 

How? 

Como? 

Treinar colaboradores para serem disseminadores de práticas sustentáveis tanto 

no ambiente interno como externo da organização.  

How Much? 

Quanto 

custa? 

Não orçado 

Fonte: Elaborado pela autora  

  

 Ter uma área para a plantação de mudas, bem como a distribuição de mudas para 

colaboradores e comunidade. O plantio de florestas renováveis é uma alternativa para 

diminuir o impacto dos gases, as áreas reflorestadas poderão ser utilizadas como fonte de 

energia para a geração de vapor visualizado no plano resumido ambiental – reflorestamento, 

Quadro 25. 

Quadro 25 – Plano resumido ambiental - Reflorestamento 

What? o quê 

? 

Reflorestamento 

Why?  

Por quê? 

Preservar o meio ambiente 

When? 

Quando? 

Diariamente 

Where? 

Onde? 

Empresa 

Who? 

Quem? 

Gestores 

How? 

Como? 

Comprar recursos não renováveis de fornecedores que possuem um programa de 

reflorestamento, ou ter uma área reservada para o reflorestamento  

How Much? 

Quanto 

custa? 

Não orçado 

Fonte: Elaborado pela autora  
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 O plano resumido ambiental – Grupo de melhoria, destacado no Quadro 26, tem como 

objetivo tornar dinâmica a formação do grupo ambiental voltado para o desempenho e 

melhoria do meio ambiente, compor a equipe de maneira ativa e participante para atender a 

esse objetivo desde que seja de maneira colaborativa e democrática. 

 A implantação de grupos de melhoria, tem como grande objetivo produzir mais com 

menor quantidade de insumos. Através do grupo de melhoria, busca-se promover a discussão 

e solução de impactos ambientais provocados no processo de produção, alinhando práticas 

sustentáveis e o ajuste de produtos, insumos e equipamentos desenvolvidos por fornecedores. 

A intenção é otimizar o uso de embalagens consumidas no processo produtivo, como: 

papelão, embalagens flexíveis, etiquetas, embalagens rígidas e metais, e com isso reduzir o 

impacto ambiental tanto pela redução do consumo de recursos naturais, energia e água, bem 

como pela melhoria de layout de produção e modernização de equipamentos. 

 Nesse sentido, a organização deve buscar constantemente a sustentabilidade do seu 

negócio e a redução do impacto causado por seu funcionamento. 

 Realizar pesquisas voltadas ao consumidor, sociedade, público interno, ao final de 

cada semestre, sendo que tais pesquisas devem estar pautadas também nos quesitos 

ambientais, destacando que a avaliação deve ser direcionada para todas as partes interessadas. 

Após aplicada a pesquisa, deve-se analisar e interpretar os resultados, em reuniões dos grupos 

de trabalho e manter discussões sobras ações a serem planejadas em função das fragilidades e 

ameaças detectadas na dimensão ambiental. 

 Esses resultados buscam visualizar pontos que possam ser constantemente revisados 

de forma a atender adequadamente a demanda e contribuir para a melhoria. A função do 

grupo de melhoria ambiental é provocar discussões sobre aspectos voltados ao meio ambiente, 

firmando um compromisso que inaugure um novo momento para a empresa. A necessidade 

desses encontros está pautada numa avaliação mais profunda dos itens de controle ambiental, 

na definição de metas, treinamentos, na implementação de novas práticas e até mesmo num 

sistema de gestão ambiental formalizado, ou seja, em todo que traga melhorias ao meio 

ambiente. 

Quadro 26 – Plano resumido ambiental - Grupo de melhoria ambiental  

What? 

 o quê ? 

Grupo de Melhoria Ambiental 

Why?  

Por quê? 

Para produzir com menor impacto ambiental 

When? Diariamente 
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Quando? 

Where? 

Onde? 

Empresa 

Who? 

Quem? 

Gestores 

How? 

Como? 

Formar grupos de trabalho com foco na dimensão ambiental 

How Much? 

Quanto 

custa? 

Não orçado 

Fonte: Elaborado pela autora  

  

 O Quadro 27, apresenta o plano resumido ambiental voltado à questão da realização de 

benchmarking ambiental. De acordo com Almeida, Cavalcanti e Mello (2002, p. 19), “o 

benchmarking ambiental, pode ser entendido como um processo contínuo e sistemático de 

reconhecimento, avaliação e adoção/adaptação dos melhores métodos e práticas utilizados por 

empresas reconhecidas como líderes no comprometimento com o meio ambiente”. 

Quadro 27 - Plano resumido ambiental - Benchmarking 

What?  

o quê ? 

Benchmarking Ambiental 

Why?  

Por quê? 

Para buscar novas práticas, adaptar e aprimorar as já existentes 

When? 

Quando? 

Diariamente 

Where? 

Onde? 

Empresa 

Who? 

Quem? 

Gestores 

How? 

Como? 

Através de visitas a empresas do mesmo grupo, ou empresas de referência em 

relação ao tema ambiental, pesquisas em artigos, dissertações e teses com foco 

na sustentabilidade. 

How Much? 

Quanto 

custa? 

Não orçado 

Fonte: Elaborado pela autora  
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 Tendo em conta os riscos da amônia, é importante que a organização estabeleça por 

escrito o plano de emergência em caso de vazamento e a realização de treinamentos com foco 

na segurança do trabalhador, conforme destaca o Quadro 28. 

Quadro 28: Plano Resumido Ambiental - Plano de segurança 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Para que as ações propostas no 5W2H possam ser analisadas pela organização e dentro 

do possível adotadas é importante o envolvimento, sensibilização e capacitação das partes 

interessadas no processo de melhoria contínua. De maneira que estes planos sejam avaliados e 

reavaliados, a fim de melhorar o desempenho da Alfa quanto às questões ambientais, 

contribuindo assim para a geração de uma consciência de maior compromisso com o meio 

ambiente.

What?  

o quê ? 

Plano de segurança 

Why?  

Por quê? 

Para prevenir o vazamento da amônia  

When? 

Quando 

Anualmente 

Where? 

Onde? 

Empresa 

Who? Quem? Gestores 

How? Como? Criar um plano de segurança para o vazamento da amônia 

How Much? 

Quanto 

custa? 

Não orçado 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 A dimensão ambiental, tem a função de primar pelas práticas ambientais da 

organização, para isso a importância dos recursos naturais são fundamentais para a 

sobrevivência humana e de futuras gerações. O objetivo geral, de aplicar o Framework de 

análise ambiental proposto por Sehnem (2011) para evidenciar os recursos, estratégia 

ambiental, desempenho, variáveis deficitárias e positivas de um frigorífico, foi alcançado e a 

partir de sua aplicação foi possível atingir os objetivos específicos propostos no estudo.  

 Com relação ao primeiro objetivo específico que era a identificação da percepção de 

cada ator organizacional, destaca-se o potencial de contribuição para o entendimento da 

situação atual da organização. Pode-se verificar que o período atual é caracterizado por um 

momento de reestruturação da empresa e a meta de reduzir custos e aumentar a produtividade 

está muito presente. A cultura da empresa passa por um momento de mudança, da cultura 

familiar, aos poucos, está sendo mudada para um mundo corporativo, onde a gestão busca um 

maior desenvolvimento da indústria, muitos planos e implantações estão em vista. 

 No segundo objetivo, o estudo possibilitou evidenciar a estratégia adotada pela 

organização em termos de dimensão ambiental, a Alfa trabalha de acordo com a legislação, 

porém não existe no planejamento estratégico da empresa a questão ambiental de forma 

exclusiva. A política e o sistema de gestão ambiental não estão definidos. Dessa forma, a 

estratégia da empresa caracteriza-se como reativa, os esforços organizacionais são orientados 

para o cumprimento da legislação ambiental. Percebeu-se que a estratégia vigente se 

caracteriza por quatro elementos cruciais: a FEPAM, o aterro, o tratamento de efluentes e o 

descarte seletivo, que são os elementos evidenciados pelos pesquisados como importantes e 

que definem a estratégia ambiental. 

 O terceiro objetivo, que era identificar recursos tangíveis e intangíveis, conforme 

verificado no decorrer da análise e discussão dos resultados, constatou-se que os recursos com 

maior destaque foram os intangíveis, marcados por elementos subjetivos. Através do modelo 

VRIO, na concepção dos entrevistados, recurso valioso estão associados a um aspecto 

intangível de difícil mensuração, que se trata do comprometimento da equipe, o know how dos 

colaboradores, o amor à camiseta e à empresa, a qualidade dos produtos e também há um 

aspecto tangível que é a água, todos esses são elementos fundamentais para o andamento da 

organização.  
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 Quanto aos recursos raros, foram mencionados pelos entrevistados a tradição da 

empresa, a marca, os temperos diferenciados e a compostagem da tripa de celulose. Dentre os 

recursos considerados imperfeitamente imitáveis, pode-se citar a tradição e a marca refletindo 

a confiabilidade dos clientes em relação à reputação que a empresa alcançou ao longo de toda 

sua história. No entanto, os recursos organizacionais evidenciados pelos pesquisados têm como 

destaque: BPF, o Ministério da Agricultura e Fepam, a Semana do Meio Ambiente, integração, 

treinamentos, itens de controle, cheque de metas, gestão à vista, especialista em produção, grupos 

de trabalho, orçamento e planejamento, SIF, 5S e disseminadores internos. 

 Ressalta-se que a empresa, por mais que esteja de acordo com a legislação, busca a 

conservação dos recursos como a energia elétrica, gerencia os resíduos sólidos através do 

aterro, e os resíduos líquidos são tratados na estação de tratamento de efluentes, e também 

pelo monitoramento de indicadores que possibilitam traçar ações. 

 Em relação ao desempenho ambiental, evidenciaram-se práticas de redução de energia, 

como a inatividade da fábrica em horário de ponta (18h às 21h), a preocupação com a 

reciclagem tanto no ambiente operacional como no técnico, as trocas de motor por de alto 

rendimento, e o especialista em produção que visa à melhoria do processo produtivo.  

 Destaca-se também que foi possível evidenciar as fragilidades e as ameaças, as quais 

devem ser consideradas obstáculos a serem superados e transformados pela empresa em 

potencialidades. Notam-se variáveis deficitárias, como a conscientização dos colaboradores, a 

localização da empresa, o uso indiscriminado de água, pontos que requerem uma maior 

atenção.  E as oportunidades e os pontos fortes foram importantes para que a empresa 

capitalizasse forças ambientais que eles já haviam construído.  

Como contribuição para a empresa, através deste estudo, pode-se verificar a realidade 

ambiental, a busca de atualização dos processos ambientais da organização, o despertar para 

essa questão tão importante para todas as partes interessadas. 

 Objetivou-se com essas conclusões sinalizar para a empresa que, primeiramente, ela 

deve aproveitar o recurso valioso que é o quadro de colaboradores e contribuir para a 

formação de profissionais integrados com foco na utilização de boas práticas ambientais, 

como fonte de vantagem competitiva para a organização. Outro recurso que deve ser 

trabalhado é a marca e a tradição de 118 anos. Com essa investigação sobre a abordagem 

ambiental, surge a possibilidade da empresa explorar seus recursos em prol da questão 

ambiental como uma oportunidade. 

  Constatou-se que os recursos tangíveis são necessários para viabilizar essa lacuna 

evidenciada na empresa, e para viabilizar isso são necessários recursos financeiros. 
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  Sugere-se para trabalhos futuros aplicar o framework em empresas do mesmo 

segmento, através de estudos multicasos, do tipo qualitativo e quantitativo, e comparar os 

resultados verificando o desempenho. Também se pode fazer um comparativo com empresas 

que possuem certificação ISO. Outra opção de estudo seria a aplicação da pesquisa com 

indústrias de outro segmento, como metal mecânico, entre outras. Ainda uma outra 

possibilidade seria a aplicação da pesquisa inserindo a dimensão social. 

 Portanto, a abordagem e os resultados obtidos na pesquisa evidenciaram sua 

relevância para o setor de frigorífico, contribuindo para um maior conhecimento sobre a 

questão ambiental e fornecendo subsídios para o estabelecimento de futuras estratégias 

ambientais. 
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APÊNDICE A 

 

 

 Autorização para a pesquisa 

 

 

Prezado (a) Senhor (a) 

 

 

 

O programa de Mestrado em Administração do Vale do Itajaí (UNIVALI) vem por meio deste 

apresentar a aluna Vilsiane Aparecida Leonardi, que tem como propósito de sua dissertação 

desenvolver um trabalho acerca da realidade das práticas ambientais da Alfa Alimentos.Trata-

se de um diagnóstico ambiental da realidade da organização. 

Gostaria de solicitar a contribuição dos Gestores e Gerentes da Organização para responder 

algumas perguntas relacionadas à estratégia, recursos e desempenho ambiental da 

organização. Será omitido o nome da empresa no trabalho, e será atribuído um nome fantasia 

a organização respondente. 

Consideramos que a pesquisa, permitirá retratar a realidade ambiental da Organização e 

poderá oferecer subsídios para a melhoria da unidade produtiva. 

A pesquisadora compromete-se a encaminhar a versão final dos escritos, isto é, dos discursos 

analisados a partir das respostas obtidas por meio das entrevistas, para que a empresa possa 

deferir a publicação dos mesmos. 

Desde já agradeço a compreensão e valiosa colaboração. A sua contribuição é fundamental 

para viabilizar o desenvolvimento da dissertação do Mestrado da referida aluna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Carlos Ricardo Rossetto 

Coordenador do Programa de Mestrado e Doutorado em Administração 

Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI 
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APÊNDICE B 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

  

Estou realizando uma pesquisa científica para conclusão da dissertação do mestrado em 

Administração da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, no qual, após aprovação, este 

estudo resultará em um ou mais artigos científicos, sendo enviado para revistas especializadas 

na área de Ciências Sociais Aplicadas. Eu ___________________________________, estou 

plenamente esclarecido de que participando deste projeto, estarei contribuindo para um estudo 

de cunho acadêmico, que tem como um dos objetivos. Realizar um diagnóstico organizacional 

acerca das estratégias, recursos, desempenho e variáveis deficitárias e positivas ambientais. 

Fica esclarecido que trata-se de uma participação voluntária da empresa. Desconheço 

qualquer risco ou prejuízos por participar dela. Autorizo ainda a gravação da voz na 

oportunidade da entrevista, que será coletada pela Mestranda Vilsiane Aparecida Leonardi. 

Santa Cruz do Sul 

                                                                 ____ de _______________ de 2011.  

 

 

 

 

Assinatura do Participante 
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APÊNDICE C 

Roteiro da Entrevista ao Gerente de Produção, Gerente de Pesquisa e desenvolvimento e 

Gerente da qualidade 

1) Caracterização da Organização 

a) Número de filiais da empresa ALFA no Brasil: 

b) Valor de mercado da empresa ALFA hoje? A implantação de práticas ambientais 

afeta o valor de mercado da firma? Caso sim, em que proporção? 

c) A empresa ALFA gerencia marca. Todas as unidades industriais adotam a política 

de sustentabilidade da empresa ALFA? 

d) Quantas unidades industriais possuem a ISO 14.001 implementada? 

e) Número de funcionários da empresa ALFA hoje? 

f) A empresa ALFA exporta produtos industrializados? 

g) Quais são os principais países que adquirem os produtos industrializados da empresa 

ALFA? 

h) Participação acionária de capital de origem internacional (não brasileiro) na empresa 

ALFA (em %) A implantação de práticas ambientais interfere no perfil de pessoas 

que se interessam em adquirir ações da empresa? Por quê? 

i) Qual é o principal fator de sucesso da empresa? 

j) Quais são os empecilhos para o crescimento da empresa e continuação do plano de 

expansão? 

k) Sempre existiu planejamento formal dos passos que a organização deveria tomar? 

Como é realizado esse planejamento? 

l) Faça uma breve descrição da trajetória da organização. 

m) A empresa ALFA atua com foco geográfico? 

 

2) Estratégia Ambiental vigente na empresa 

a) Quais são as preocupações relacionadas ao meio ambiente que a empresa possui? 

b) O Senhor considera as questões ambientais uma ameaça ou uma oportunidade para a 

empresa. Por quê? 

c) Qual é a conduta da empresa acerca das práticas ambientais: seguir apenas a legislação, atuar 

de maneira preventiva ou de maneira proativa? Por quê? 

d) Há um percentual do faturamento que é destinada a investimentos ambientais ou como a 

empresa gerencia a realização de novos investimentos no setor ambiental? 

e)Há uma preocupação em padronizar a política ambiental da organização, ou apenas seguir 

as exigências legais? 

f) O Senhor considera que os investimentos ambientais são importantes para uma empresa do 

porte da empresa ALFA? Por quê? 

g) Estes investimentos se refletem em melhorias no desempenho ambiental da empresa? E 

este desempenho afeta o desempenho econômico financeiro dela? Se sim, como? 

h) Há algum controle efetuado pela empresa que evidencia a relação entre investimentos 

ambientais e desempenho econômico-financeiro? 

i) Quais são as maiores dificuldades para criar uma cultura ambiental nos funcionários da 

empresa? Por quê? 

j) Na opinião do Senhor, a adoção de práticas ambientais nos mais diversos setores da 

organização pode minimizar o uso de recursos dentro da indústria? Se sim, como? 

3) Recursos Organizacionais 

a) Qual é o recurso ou capacidade mais valiosa da empresa? Por quê? 

b) Qual é o recurso ou capacidade que pode ser considerado raro e que a empresa ALFA 
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possui? por quê? 

c) Qual é o recurso ou capacidade que é inimitável ou difícil de imitar, mas que a empresa 

ALFA possui? Por quê? 

d) A empresa está organizada para explorar ao máximo o potencial competitivo dos seus 

recursos e capacidades? Por quê? 

e) Qual é o recurso ou capacidade da empresa ALFA que é mais fácil de ser replicado? Por 

quê? 

f) Qual é o recurso ou capacidade da empresa ALFA que possui maior durabilidade? Por 

quê? 

g) Qual é o recurso ou capacidade da empresa ALFA que possui mais facilidade de 

ser transferido? Por quê? 

h) Qual é o recurso ou capacidade da empresa ALFA que é possível transferi-lo apenas de 

maneira imperfeita? Por quê? 

i) Que oportunidades existem para economizar na utilização dos recursos. Se sim, como? 

j) Há possibilidade de utilizar de maneira mais intensa e mais rentável os recursos produtivos 

da empresa ALFA? Se sim, Como? 

k) A rotina organizacional da empresa ALFA apresenta um diferencial em relação as 

outras empresas do setor? Se sim, qual? 

l) Qual é a vantagem competitiva da empresa ALFA em relação aos seus concorrentes? E a 

empresa ALFA consegue sustentar essa vantagem competitiva ao longo do tempo? Como? 

m)Em que velocidade as empresas concorrentes conseguem imitar a estratégia competitiva 

da empresa ALFA? 

n) A localização geográfica da empresa ALFA lhe proporciona diferenciais competitivos em 

relação aos concorrentes? Se sim, quais? 

4) Recursos Mobilizados para estabelecer a estratégia ambiental vigente na empresa 

a) Na opinião do Senhor, quais são os recursos requeridos (financeiros, físicos, humanos, 

tecnologia, reputação e recursos organizacionais) e quais são os que requerem maiores 

demanda para viabilizar as práticas ambientais desenvolvidas pela empresa ALFA? Por quê? 

b) As práticas ambientais adotadas pela empresa ALFA impactam na reputação da empresa 

perante a sociedade? Por quê? 

c) Existe uma preocupação de criar uma diferenciação ambiental da empresa ALFA em 

relação a outras empresas do setor? Por quê? 

d) Como a empresa está posicionada na área ambiental em relação aos concorrentes (numa 

situação melhor, similar ou aquém das práticas ambientais deles)? 

e) Que impactos para um frigorífico o apelo de produzir derivados de carne oriundos de uma 

cadeia produtiva ecologicamente correta ou que possui responsabilidade sócio-ambiental 

oferece? Por quê? 

f) A empresa ALFA desenvolve algum programa de educação ambiental? Como esse programa 

é desenvolvido na empresa? 

g) Em sua visão que relação existe entre o nível de evolução das práticas ambientais adotadas 

pela empresa e o uso dos recursos e como isto impacta no desempenho 

h) Existem possibilidades de utilizar melhor os recursos da empresa para obter a melhoria do 

desempenho ambiental e com isto melhorar o desempenho econômico dela? Se sim, de que 

maneira? 

i) Em que aspectos ambientais e produtivos a empresa ALFA pode ser mais eficiente do que 

as empresas concorrentes? Como? 

j) A empresa ALFA exige dos fornecedores de insumos o atendimento de requisitos 

ambientais? Se sim, quais e como é efetuado o monitoramento desses aspectos? 

k) Há clientes da empresa ALFA que exigem o atendimento de requisitos ambientais para 

efetuarem a compra de produtos? Se sim, exemplifique. 
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l)Há uma preocupação por parte da empresa ALFA para desenvolver ações ambientais ao 

longo de toda a cadeia produtiva? Por quê? Se sim 
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APÊNDICE D 

Roteiro de Entrevista ao Gerente da Qualidade 

1) Faça uma breve descrição da evolução da adoção das práticas ambientais na empresa ALFA. 

Em quais práticas ambientais a empresa ALFA pode ser considerada pioneira na implantação 

em suas unidades industriais em relação aos seus concorrentes? 

2) Porque a empresa ALFA preocupa-se com a realização de investimentos ambientais e 

na criação de uma política de sustentabilidade? 

3) A escolha da tecnologia ambiental está relacionada com melhor desempenho das 

operações? Por quê? 

4) Em sua opinião, a decisão de investimento em prevenção da poluição está positivamente 

correlacionada com o desempenho? Por quê? 

5) Em sua opinião as tecnologias de controle da poluição (fim de tubo, remediação) são 

relacionadas com o desempenho? Por quê? 

6) As tecnologias de prevenção da poluição (modificações de processo produtivo, 

modificações de projeto de produto, SGA) são relacionadas com o desempenho ambiental da 

empresa? Por quê? 

7) Em sua opinião, de que forma as tecnologias de prevenção da poluição utilizam os recursos 

produtivos (materiais e energia)? Por quê? 

8) A empresa ALFA minimiza os impactos ambientais causados em suas atividades 

produtivas, atuando sempre em conformidade com a legislação ambiental vigente? Explique. 

9) A política ambiental da empresa dá ênfase para ações preventivas, corretivas ou proativas? 

Por quê e quais são estas ações? 

10) Que tipo de tecnologias a empresa ALFA investe para preservar o meio ambiente? 

11) Quais foram os benefícios obtidos pela realização de investimentos ambientais? 

12) Quais são as ações que a empresa ALFA desenvolve para desenvolver uma 

postura ambientalmente consciente entre os funcionários? 

13) Quais são os procedimentos adotados para fazer o tratamento de efluentes líquidos? 

14) Há algum indicador da medida de resíduos gerados/tonelada produzida (carne 

industrializada ou pelo volume de sub-produtos gerados)? 

15) Como é efetuado o manejo dos resíduos perigosos produzidos na empresa ALFA a 

exemplo dos resíduos ambulatoriais (em casos de acidentes), dos resíduos de óleo, pilhas, 

baterias, graxa e lâmpadas? 

16) A empresa ALFA desenvolve a análise do fluxo de materiais, análise do fluxo de energia 

e do ciclo de vida do produto que produz? 

17) A empresa ALFA faz a eco-auditoria também conhecida por auditoria ambiental interna 

e externa? Caso sim, como? 

18) A empresa ALFA faz o monitoramento constante das fontes de poluentes? Como? 

19) Qual é a idade médias das plantas industriais e dos equipamentos de produção da fábrica 

das unidades industriais da empresa ALFA. 

20) Qual é o investimento em equipamentos de produção das fábricas (% sobre a receita de 

vendas)? 

21) Em sua opinião os investimentos ambientais efetuados pela empresa ALFA impactaram 

no desempenho da empresa, sob a perspectiva da geração de valor econômico? 

22)  Quais são as não conformidades ambientais que ocorrem com maior frequência? Por 

quê? 

23) Qual é o recurso que diferencia a sua empresa em relação aos concorrentes no que diz 

respeito à implantação da estratégia ambiental vigente? Por quê? 
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24) Se comparar as práticas ambientais da empresa ALFA com aquelas desenvolvidas pelas 

suas principais concorrentes, qual é o posicionamento da empresa? 

25) Quais são os motivos da empresa adotar os projetos de sustentabilidade vigentes hoje na 

empresa? Porque implantar esses programas? 

26) Qual é o fator decisivo para instigar a implantação de um novo programa voltado para 

questões ambientais? Quais são os fatores que mais pesam nesse momento? 

27) Os consumidores têm um papel importante na escolha de novas tecnologias ambientais a 

serem viabilizadas na empresa? Por quê? 

28) Os fornecedores têm um papel importante na escolha de novas tecnologias ambientais a 

serem viabilizadas na empresa? Por quê? 

29) Quais são os indicadores de desempenho que a empresa ALFA monitora? Como eles 

são monitorados? 

30) A capacidade de gestão da qualidade pode ser considerada um aspecto importante para 

viabilizar as práticas ambientais da empresa? Por quê? 

31) A capacidade de inovação impacta no desempenho econômico e ambiental da empresa? 

De que maneira? 

32) A cultura impacta no desempenho ambiental da empresa? De que maneira? 

33) A reputação que a empresa ALFA tem perante a sociedade impacta no desempenho 

econômico e ambiental? Como? 

34) A marca ALFA impacta no desempenho econômico e ambiental? De que maneira? 

35) Instalações, máquinas e equipamentos impactam no desempenho? De que maneira? 

36) As finanças da empresa impactam no desempenho ambiental da empresa? Como? 

37) Recursos humanos impactam no desempenho ambiental da empresa? Como? 

38) Quais são as oportunidades que a empresa ALFA possui para economizar recursos 

produtivos? 

39) Quais são as possibilidades para usar os ativos existentes de maneira mais intensa e obter 

mais rentabilidade? E isso irá impactar no desempenho? 

40) Qual é o diferencial competitivo na área ambiental que a empresa ALFA possui em 

relação aos seus concorrentes? 

41) Em sua opinião, é possível mobilizar os recursos produtivos da empresa n para produzir 

mais intensamente e manter uma reputação ambiental perante a sociedade? De que maneira? 

42) Em sua opinião, intensificar os investimentos ambientais impactam no desempenho? 

De que maneira? 

43) Quais são as perspectivas futuras no que se refere a investimentos ambientais a serem 

efetuados pela empresa ALFA? Já há novos projetos que estão sendo testados, estudados 

para serem viabilizados na empresa? E por que os mesmos serão implantados? 

44)Quais são os Pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças ambientais ? Por quê ? 
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APÊNDICE E 

Roteiro de Entrevista ao Departamento de Recursos Humanos 

 
1) Qual é o papel do Departamento de Recursos Humanos no processo de viabilização da estratégia 

ambiental da empresa ALFA? 

2) Quais são as maiores dificuldades encontradas para desenvolver ações relacionadas à política 

ambiental da empresa? Por quê? 

3) A empresa desenvolve algum tipo de treinamento específico aos seus funcionários que diz respeito 

à política ambiental vigente na organização? De que maneira? 

4) Quais ações são desenvolvidas pela empresa para criar uma cultura ambiental? 

5) A equipe de Recursos Humanos contribui na formulação de objetivos e na escolha de instrumentos 

de política ambiental da empresa? De que maneira? 

6) Há uma preocupação por parte da equipe de recursos humanos para que os funcionários percebam 

a questão ambiental como importante para o processo de tomada de decisão? 

7) Como funciona a política de contratação dos funcionários? Quais critérios são levados em 

consideração e quais são os aspectos que possuem maior peso no momento de decidir entre um e outro 

candidato? 

8) Na constituição do corpo de funcionários, quais são as prioridades de formação que são levadas em 

consideração? 

9) No momento em que o funcionário foi contratado, quais são as prioridades de formação que o 

mesmo recebe dentro da empresa ALFA? Por quê? 

10) A capacitação dos recursos humanos dá ênfase ao desenvolvimento de competências para que as 

pessoas cooperem dentro de suas equipes e aprendam a coordenar grupos? Se sim, como? 

11) A equipe de recursos humanos da empresa ALFA pode ser considerada um diferencial 

competitivo em relação aos concorrentes? Se sim, por quê? 

12) O Departamento de Recursos Humanos possui indicadores que monitora e que dizem respeito às 

práticas ambientais desenvolvidas na empresa e o perfil dos funcionários (por setor, por 

departamento, pelo tempo de contratação, ou outros). Caso sim, como se desenvolve esse trabalho? 

13) Em sua opinião, o trabalho em equipe pode ser considerado uma característica peculiar dos recursos 

humanos da empresa ALFA? Se sim, por quê? 

14) Em sua opinião qual é a capacidade e/ou competência mais valiosa da equipe de recursos 

humanos da empresa ALFA? Por quê? 

15) Em sua opinião, qual é a capacidade e/ou competência rara da equipe de recursos humanos da 

empresa ALFA? Por quê? 

16) Em sua opinião, qual é a capacidade e/ou competência difícil de imitar da equipe de recursos 

humanos da empresa ALFA? Por quê? 

17) Em sua opinião, qual é a capacidade e/ou competência que mais facilmente pode ser replicada 

para as unidades industriais da empresa ALFA? Por quê? 

18) Em sua opinião, qual é a capacidade e/ou competência de maior durabilidade (maior longevidade) 

da equipe de recursos humanos da empresa ALFA? Por quê? 

19) De que maneira a equipe de recursos humanos contribui para que a empresa ALFA obtenha 

vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes? 

20) Em sua opinião, existem diferenças significativas no perfil de funcionários e na gestão das equipes 

associadas a localização geográfica das unidades industriais da empresa ALFA? Se sim, quais? 

21) De que maneira o Departamento de Recursos Humanos se envolve na educação ambiental? Em 

sua opinião, a empresa ALFA já criou uma cultura organizacional que valoriza o desenvolvimento de 

práticas ambientais? Se sim, explique? 

22) Quais são os Pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças ambientais? Por que? 
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APÊNDICE F 

Roteiro de Entrevista para o  Supervisor de Produção, Supervisor de qualidade, Supervisor 

compras insumos e Supervisor compras Matéria-prima e Supervisor Qualidade 

1) Qual sua opinião sobre o que significa um comportamento ético ambiental por parte 

de uma empresa? 

2) Qual é a política de atuação da empresa (no que diz respeito ao sistema de produção) – 

desenvolver ações reativas, corretivas ou proativas? Por quê? 

3) Quais são as principais ações ambientais desenvolvidas na área produtiva? 

4) Existe uma cultura de minimização de desperdícios e de uso eficiente dos recursos no 

departamento de produção? De que maneira isso é efetuado? 

5) A empresa dá ênfase em seu processo de produção ao uso de tecnologias 

limpas? Quais tecnologias são adotadas ou estão em fase de 

desenvolvimento/implantação? 

6) Quais foram os principais investimentos ambientais efetuados nos últimos anos? 

Porque a empresa ALFA optou em fazer esses investimentos? 

7) Há uma preocupação da empresa em investir em melhorias no projeto do produto 

no intuito de obter melhoria do desempenho ambiental? De que maneira isso é 

feito? 

8) A empresa investe em inovações no projeto do processo pensando em obter melhor 

desempenho ambiental? Por quê? 

9) Como são escolhidas as novas tecnologias de produção? Há preocupação com quesitos 

ambientais nesse momento? Por quê? 

10) Os aspectos ambientais podem ser considerados um fator limitante para a empresa 

ALFA ampliar as quantidades produzidas? Por quê? 

11) A variável ambiental pode ser considerada como um objetivo de desempenho da 

função produção? Por quê? 

12) A empresa ALFA incorpora temas como gestão da qualidade total ambiental, 

logística reversa, análise do ciclo de vida do produto e produção mais limpa no 

dia-a-dia organizacional? Por quê? E como? 

13) Critérios ambientais são levados em conta no desenvolvimento de novos 

produtos? Por quê? 

14) A variável ambiental é introduzida nas decisões de compra de matérias-primas e 

seleção de fornecedores? De que maneira? 

15) A internalização da variável ambiental é orientada para o atendimento de demandas 

mercadológicas? Por quê? 

16) O Senhor considera que a área de produção é a causadora de maior impacto 

ambiental na empresa ALFA e é aquela em que o envolvimento ambiental é mais 

explícito? Por quê? 

17) Em sua opinião qual é a capacidade e/ou recurso mais valioso da equipe do 

departamento de produção da empresa ALFA? Por quê? 

18) Em sua opinião qual é a capacidade e/ou recurso raro da equipe do departamento de 

produção da empresa ALFA? Por quê? 

19) Em sua opinião, qual é a capacidade e/ou recurso difícil de imitar do departamento de 

produção da empresa ALFA? Por quê? 

20) Em sua opinião, qual é a capacidade e/ou recurso que mais facilmente pode ser 

replicado para as unidades industriais da empresa ALFA? Por quê? 

21) Em sua opinião, qual é a capacidade e/ou recurso de maior durabilidade (maior 

longevidade) do departamento de produção da empresa ALFA? Por quê? 
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       22) Quais são os Pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças ambientais? Por que? 
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APÊNDICE G 

 
Aspectos Avaliados 

1.1 Separação do lixo 

1.2 Uso de materiais reciclados 

1.3 Atende a legislação ambiental 
Específica do setor 

1.4 Instalação de captação de energia renovável (exemplo solar e eólica) 

1.5 
Uso de reservatórios/embalagens 

 

 

 

(exemplo cisterna) para armazenar água para períodos de escassez 

1.6 Reutilização da água 

1.7 Existência de programas para evitar desperdício energético e de água 

1.8 
Consumo de combustível renovável (biomassa, ou seja, resíduos de base 

florestal) 

1.9 
Revisão do uso de energia e trabalho com equipamentos capazes de diminuir as 

demandas nos horários de pico 

1.10 
Uso de veículos movidos a energias a l t e rna t i va s  po r  e mpre ga dos  e  

fornecedores 

1.11 Processo de geração/compra de energia elétrica usando fontes alternativas 

1.12 Redução do material de embalagem dos produtos 

1.13 Tratamento próprio do lixo orgânico 

1.14 
Programa de educação dos 

Fornecedores sobre práticas ambientais responsáveis 

1.15 Auditoria dos fornecedores sobre práticas ambientais responsáveis 

1.16 

Programa para incentivar a 

Participação voluntária dos empregados em atividades sociais (na comunidade, 

escolas, bairros, etc) 

1.17 
Tratamento e eliminação segura do lixo perigoso (tais como pilhas, baterias, óleos, 

material médico, etc.). 

1.18 
Minimização da compra de 

Materiais perigosos (solventes, pinturas, descongelantes químicos) 

1.19 
Existência de procedimentos de 

Emergência para resposta a problemas e acidentes ambientais 

1.20 Identificação e quantificação das emissões de Gases de Efeito Estufa 

1.21 Neutralização do carbono emitido pela empresa 

1.22 Monitoramente dos efluentes 

1.23 Segurança no trabalho (condições 

de iluminação,  ventilação,  barulho, 

poeira, calor, vibração, temperatura, odores, substâncias tóxicas, etc) como 

indicadores para análise do desempenho ambiental 

 

2.1 Recursos humanos (pessoas devidamente 
capacitadas) 

2.2 Recursos financeiros (dinheiro) 

2.3 Recursos físicos (instalações, máquinas, 

equipamentos) 

2.4 Recursos tecnológicos (tecnologia de produção e controle eficientes) 

2.5 Habilidades administrativas 
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2.6 Habilidades tecnológicas 

2.7 Cultura organizacional 

2.8 Conhecimento acumulado pelos funcionários 

2.9 Relacionamentos com os fornecedores 

2.10 Relacionamento com os clientes 

2.11 Reputação (imagem positiva perante a sociedade) 

2.12 Recursos organizacionais (são os meios disponíveis para desenvolver as 

atividades) 

2.13 Educação ambiental 

2.14 Recursos naturais renováveis 

2.15 Capital intellectual 

2.16 Capacidade de inovação 

2.17 Marca 

2.18 Capacidade de gestão da qualidade 

2.19 Pioneirismo nas ações ambientais 

2.20 Capacidade de correr riscos e inovar 

2.21 Desenvolvimento de novos produtos 

2.22 Aumento da automatização da linha de produção 

2.23 Empreendedorismo para desenvolver projetos 
Ambientais  

3.1 Nível de absenteísmo (ausência/faltas no trabalho) 

3.2 Turnover (rotatividade dos funcionários) 

3.3 Total de horas de treinamento 

3.4 Horas trabalhadas versus pedidos 
Efetuados 

3.5 Tempo de empresa (em anos) 

3.6 Número de acidentes de trabalho 

3.7 Problemas de comunicação entre setores e departamentos 

3.8 Relação metas traçadas versus metas atingidas 

3.9 Tecnologias utilizadas no processo de produção 

3.10 Equipamentos da fábrica 

3.11 Instalações da fábrica 

3.12 Marca 

3.13 Desenvolvimento de novos produtos 

3.14 Sistema de gestão da qualidade 

3.15 Sistema de gestão ambiental 

3.16 Reciclagem de materiais 

3.17 Utilização de energia renovável 

3.18 Reutilização da água 

3.19 Separação do lixo seco e orgânico 

3.20 Projetos voltados à eficiência ambiental 

3.21 Valor monetário de multas ambientais 

3.22 Não conformidades com leis e 
regulamentos ambientais 

 

3.2.1 O envolvimento dos interessados no 
processo de divulgação ambiental 

3.2.2 Monitoramento do uso da energia na fábrica 

3.2.3 Uso eficiente da água 

3.2.4 Monitoramento das emissões para a 
Atmosfera 

3.2.5 Monitoramento dos resíduos gerados 
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3.2.6 Preservação dos recursos naturais do 
entorno da empresa 

3.2.7 Monitoramento dos impactos ambientais dos produtos e serviços 

3.2.8 Monitoramento das não conformidades ambientais (incidentes, acidentes e 

desastres) 

3.2.9 Inovações ambientais 

3.2.10 Novas tecnologias no processo de 
Produção 

3.2.11 Educação ambiental 

3.2.12 Auditorias ambientais internas 

 

 

 

 

       
3.3.1 Nível de absenteísmo (ausência/faltas no trabalho) 

3.3.2 Turnover (rotatividade dos funcionários) 

3.3.3 Práticas ambientais 

desenvolvidas na 

unidade 
3.3.4 Marca dos produtos 

3.3.5 Inovação em produtos e processos 
3.3.6 Automatização da 

linha de produção 
3.3.7 Melhoria das 

instalações da fábrica 

3.3.8 Treinamento constante dos recursos humanos 

3.3.9 Pioneirismo nas ações ambientais 
3.3.1 0 Habilidades administrativas 

 
       Bloco adaptado do artigo de Clarkson et al (20007)
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